
UCHWAŁA NR XXXIX/224/14
RADY GMINY KONECK

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 , 
art. 7 ust. 3 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 849) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718).

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1. Na 2015 rok określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,45 zł od 1 ha 
powierzchni

c) pozostałych – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni - w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 8,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych – 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Zwolnić od podatku określonego w § 1 pkt 2 lit.a powierzchnię budynków mieszkalnych lub ich części.

§ 3. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów, 
w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy. Osoby prawne i jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej uiszczą podatek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.; 2. dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Koneck

Zbigniew Raszka
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UZASADNIENIE

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w   danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na
następny rok podatkowy w   stopniu odpowiadającymwskaźnikowi cen towarów i   usług konsumpcyjnychw
  okresie pierwszego półrocza roku, w   którym stawki ulegają zmianie, w   stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Zgodnie z   komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 15 lipca
2014 r. opublikowanymw   Monitorze Polskim z   dnia 21 lipca 2014 r., poz. 575, wskaźnik cen towarów i  
usług konsumpcyjnychw   pierwszym półroczu 2014 r. w   stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł
100,4 (wzrost cen o   0,4 %). Z   uwagi na niski wzrost cen towarów i   usług stawki podatku od
nieruchomości zostały utrzymane na poziomie roku 2014.  
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