UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie podatku od nieruchomo ści
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. i i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pó źn. zm .) oraz art. 5 ust. I ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op łatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin,
uchwala, co nast ępuje:
1. Okre śla się następuj ące stawki podatku od nieruchomo ści na terenie Gminy:
1) od gruntów:
a) zwi ązanych z działalnością gospodarcz ą bez wzgl ędu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od I m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stoj ącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych za I ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej statutowej dzia łalności pożytku
publicznego przez organizacje po żytku publicznego od I m 2 powierzchni
d) niezabudowanych obj ętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz 1398) i po łożonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym

- 0,91 zi
- 4,67 zł
- 0,48 zł

- 3,06 zł

2) od budynków lub ich cz ęści:
a) mieszkalnych od I m 2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem dzia łalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zaj ętych na prowadzenie dzia łalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej
c) zaj ętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej
d) zaj ętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadcze ń
zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej
e) od pozostałych w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej statutowej dzia łalności pożytku
publicznego przez organizacje po żytku publicznego od I m 2 powierzchni użytkowej

- 0,77 zł
- 22,05 zł
- 10,91 zł
- 4,73 zł
- 5,95 zł

3) od budowli - 2% ich warto ści okre ś lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdwin Nr XXXVIII/240/2017 z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie podatku od nieruchomo ści.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady

c

L

Anna flejniczak

Id: FCD5AB93-7339-4B32-8988-7D790DBBA083. Uchwalony

Strona 1

