
RADA GMINY
SWILCZA Uchwata Nr LII 360 12017

Rady Gminy Swilcza

z dnia 27 Iistopada 2017 r.

w sprawie wysokosci stawek podatku od nleruchornoscl.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach

lokalnych (Oz. U. z 2017 r., poz. 1785) , zwanej dalej .ustawa", oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorzadzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy stanowi, co nastepuie:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomosci wynosza:

1) od budynkow lub ich czesci :

a) mieszkalnych - 0,65 z. od 1 m2 powierzchni uzytkowe],

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w

mieszkalnych lub ich czesci zajetych na prowadzenie dztalalnosci gospodarczej

- 22,78 z. od 1 m2 powierzchni uzytkowej ,

c) zajetych na prowadzenie dzlalalnosci gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materialem siewnym - 10,59 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowe],

d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w

o dzialalnoscl leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen

- 4,70 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowe] ,

e) pozostalych , w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzlalalnosci

pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 5,48 z. od 1 m2

powierzchni uzytkowej;

2) od grunt6w:

a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzqledu na spos6b

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,90 z. od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojacyrni lub wodami powierzchniowymi plynacyrni

jezior i zbiornik6w sztucznych - 4,63 zl od 1 ha powierzchni,

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatne] statutowej dzialalnosci

pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,34 z. od 1 m2

powierzchni,
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d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, a kt6rym mowa w ustawie z dnia

9 pazdziernika 2015 r. a rewitalizacji (Oz. U. paz. 1777), i polozonych na terenach,

dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowa, usluqowa alba zabudowe a

przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylacznie te rodzaje zabudowy, [ezeli ad

dnia wejscia w zycle tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uplyna! okres 4 lat, a

w tym czasie nie zakoriczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- 2,98 zl ad 1 m2 powierzchni ;

3) ad budowli: - 2 % ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

ustawy.

§ 2. Traci mac uchwala Nr XXXl1l205/2016 Rady Gminy Swilcza z dnia 28 Iistopada

2016 r. w sprawie wysokosci stawek podatku ad nieruchomosci (Oz. Urz. Woj.

Podkarpackiego z 2016 r., paz. 3980).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni ad dnia jej ogloszenia w Ozienniku

Urzedowyrn Wojew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku ad nieruchornosci

poczynajac ad dnia 1 stycznia 2018 r.
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