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UCIIWALA NrVruilnDll

Rady Gminy l^qck

z dnia30listopada 201 I roku

w sprawie okredlenh wysokoici stawek podatku od nieruchomo5ci na 20l2rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn lrcksr
iednolity: Dz.U.22001 r. Nr 142, poz. l59I;z-2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr ltj. p,rz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr t62, poz. 1568; z 2004 r. \r
102, poz. 1055,Nr l16. poz. 1203,22005 r. Nr 172, poz. 1441;22006r. Nr 17, poz. I28. \r it,
poz. 1337;22007 r. Nr 48, po2.327, Nr 138, po2.974, Nr 173, poz. l2t8;22008 r. Nr 130. poz.
llll, Nr223, poz. 1,158; z 2009 r. Nr 52, po2.420, Nr 157, poz. t24l;22010 r. Nr 28. poz. tJ2, ),tr
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230' z20ll r. Nr 117, poz. 579, Nr 2 t, poz. I t3), art. i r

art,7 ust.3 ustawy z dnia l2 stycznia l99l r. o podatkach ioplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.tJ z
2010 r. Nr95, poz.6l3, Nr96, po2.520, Nr225, poz, 146l,Nr 226, poz. 1475; z20ll r. Nr I 03. poz.
584, Nr I 12, poz. 654) oraz obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 19 paLdziernika 201 | roku u
sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatkdw i oplat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 201 | r.. )"r
95 poz. 96 t) Rada Gminv Lqck uchwala co nastgpuje:

sl
Okre6)a sig nastgpujqce stawki podatku od nieruchomo6ci obowiqzuj4ce na terenie Gminy Lapk :

L Od gnnt6w:

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej bez wzglgdLr na spos6l')
sklasyfikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,7221 od I mt powierzchni;

b) pod jeziorami, zajgtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,25 zl otl
lha powienchni;

c) pozostelych, w tym zejQtych

-na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalno$ci po2ytku publicznego prz,ez organizacje poZltku
publicznego - 010 zl od I m'powienchni;

-grunty zajgte pod burlolvnictwo mieszkaniowe - 0 22 zl od I ml powierzchni

-grunty zajQte pod burlownictwo rekreacyjne -0,35 zl od I m'powierzchni

-innych pozostalych grunttirv - 0t0 zl od I m'powierzchni

l) od budynk6w lub ich czg6ci:

a)
b)

mieszkalnych -O,57 zl od I m, powierzchni uiykowej,
zwiqzanych z prowadzeniem dzialarnodci gospodarczej oraz ocr budynk6w mieszkarnvch rub
ich cz96ci zai€tych na prowadzenie dziatarnoici gospodarcze.j - rg,76 trod r m: powierzchni
ui.ytkowej;

c) zaiQtych na prouadzenie dziararnodci gospodarczej lv zakresie obrotuIn rcrialcnr siewnym _ 10.07 zl od I m, powierzchni uiytkowej;
kwalifikorvan r rn



t|)zrriqzltnrcIllll!1./icLllllicl.}]i*iltclczetiztllorrotttrchr,vt..lzttttticttiLllltzil.'is.'rr'.tlziit]ltlno:ct
leczrticz.'i. rilj!'llch przer ptxhniotl trdzicla.ja.cc lich Swiadczcri l'-lt) zl od I m'pr>ricrzthni

ui-vtkolv ej:
c)odpoZostllhch.\\t\n].zajqtlclrnaprorvadzenicodplatnr'Jstaltttrllvcj,.lzialalnl'sciPll2)tkrr

publiczncuo prr", urg"n';;"it pozyrku pLrbliczncgo-7'17 zl od I nr: porvierzchni ui-vlkor ci:

l) otl bLrttlnktirr gn.pu,rol..,1. t't. lar'rzy rvolnostojagl ch' kontcnertilr' szop kom'!rck 5'08 zl od

I mr Polvicrzchni u4tkolYci
g; u,t- p,r'r,t.tu t. . h btrtllnktlru 1 

'u 
tlm t'cl zabttdorvv rckreaclncj) 6'9-l zl od I mr porierzchni

ui]-'tkorvei

i) otl budorrli - 2"1, iclt wartoici okreilonej na podstarvie afi 4 ust l pkt l i trst' 'l-7'

$2

Zwalnia sig od podntku od nieruchomoSct:

L 13Lrd;nki, butlowle t grunty !v) korzyst-vwanc na potrzebl- dzialalno(ci zwiazane'i z ochron:1

prze'c irvp.rlarorva- kultttril. kttltur4 tizyczn4 i sportem'

l. Zrvolnienia. o ktof].'cll tnowll !v ust' I nic obejnrLtjzl btrdyrtk6w' bttdorvli- glLrntilrv i

zrvirpan-,-clt z prorvaclzcniem dzialalno6ci gospodarczeJ'

s3

Wykonanie uchrvalv powierza siq Wojtowi Gmin-v L4ck

s1

['lchrrirrarvchodzl!vZ\clcpoLrp|1uiel-ldniod.dnia.ogloszentaw
tl nl"ru6drnnn N{azowieikiego. trie wczesniej jednak nil z dniem I stycznta

rok podatkorvY 20l 2.

ich czgici

Dzienniku IJ rzgdorvr m

201 I r. i obowiiPuje na
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