
UCHWAŁA NR XXXVI/ 251/2013
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 
594, poz. 645) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, 
poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub 
leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale 
mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,67 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,53 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

5. od budynków gospodarczych lub ich części zajętych na cele składowe, hodowle drobnego inwentarza dla 
własnych potrzeb, garaże – 3,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

6. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, nie wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 – 7,63 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, [budynki letniskowe] 

7. od budowli – 2% wartości budowli,

8. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza i leśna, 
z wyjątkiem gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni, 

9a. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni, 

9b. od gruntów rekreacyjno-letniskowych – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni, 

10. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,48 zł od 
1 ha powierzchni.

§ 2. Osoby fizyczne wpłacają podatek zgodnie z otrzymaną decyzją u sołtysa, uchwała Nr XIV/82/07 Rady 
Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatków 
oraz opłat lokalnych lub na rachunek Gminy BS Toruń O/Łysomice 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości na 2013 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r. 
poz. 3106). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojda
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