UCHWA A NR 219/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie okre+lenia stawek podatku od nieruchomo+ci i zwolnie0 w podatku od nieruchomo+ci na 2017r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz .446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op*atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) Rada Gminy
Opatówek uchwala, co nast/puje:
§ 1. Okre0la si/ nast/puj ce stawki podatku od nieruchomo0ci obowi zuj ce na terenie Gminy Opatówek na rok
2017:
1.

Od gruntów:
a)

zwi zanych z prowadzeniem dzia*alno0ci gospodarczej bez wzgl/du na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 z4 od 1m ² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj cymi lub wodami powierzchniowymi p*yn cymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,54 z4 od 1ha powierzchni,
c) od pozosta*ych - 0,30 z4 od 1m ² powierzchni,
- w tym: zaj/tych na prowadzenie odp*atnej statutowej dzia*alno0ci po4ytku publicznego przez
organizacje po4ytku publicznego: 0,10 z4 od 1m² powierzchni,
d) niezabudowanych obj/tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 pa5dziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz U. 2015 poz. 1777 ) i po*o4onych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow/ mieszkaniow , us*ugow
albo zabudow/ o przeznaczeniu mieszanym obejmuj cym wy* cznie te rodzaje zabudowy, je4eli od
dnia wej0cia w 4ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up*yn * okres 4 lat, a w tym czasie nie
zako6czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 2,98 z4 od 1 m2 powierzchni;
2.

Od budynków lub ich cz/0ci:
a)
b)

mieszkalnych: 0,56 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej
zwi zanych z prowadzeniem dzia*alno0ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz/0ci
zaj/tych na prowadzenie dzia*alno0ci gospodarczej: 16,88 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej,
c) zaj/tych na prowadzenie dzia*alno0ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia*em
siewnym: 10,59 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej
d) zwi zanych z udzielaniem 0wiadcze6 zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia*alno0ci leczniczej,
zaj/tych przez podmioty udzielaj ce tych 0wiadcze6 : 4,61 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej
e) pozosta*ych - 4,01 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej
- w tym zaj/tych na prowadzenie odp*atnej statutowej dzia*alno0ci po4ytku publicznego przez
organizacje po4ytku publicznego: 2,64 z4 od 1m² powierzchni u:ytkowej,
3. Od budowli: 2% ich warto+ci okre0lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op*atach lokalnych.
§ 2. Zwalnia si/ z podatku od nieruchomo0ci grunty i budynki s*u4 ce bezpiecze6stwu publicznemu i ochronie
przeciwpo4arowej niezwi zane z prowadzeniem dzia*alno0ci gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwa*y powierza si/ Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwa*/ og*asza si/ poprzez rozplakatowanie na tablicy og*osze6 w Urz/dzie Gminy w Opatówku.
§ 5. Uchwa*a podlega og*oszeniu w Dzienniku Urz/dowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w 4ycie
z dniem 01 stycznia 2017 roku.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 219/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie okre+lenia stawek podatku od nieruchomo+ci i zwolnie0 w podatku od
nieruchomo+ci na 2017 rok.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i op*at lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz.
779) zosta*y okre0lone maksymalne wysoko0ci stawek kwotowych podatku od nieruchomo0ci
na 2017 rok. Bior c pod uwag/ maksymalne wysoko0ci stawek kwotowych podatku
od nieruchomo0ci na 2017 rok, stawki podatku od nieruchomo0ci w Gminie Opatówek
pozostawia si/ bez zmian, lub w wysoko0ci okre0lonej w w/w obwieszczeniu.
Okre0lone w niniejszej uchwale stawki podatku od nieruchomo0ci wkalkulowane
s do projektu bud4etu Gminy Opatówek na 2017 rok.
Ponadto w podatku od nieruchomo0ci wprowadza si/ zwolnienia z podatku
od gruntów i budynków s*u4 cych bezpiecze6stwu publicznemu i ochronie przeciwpo4arowej
niezwi zane z prowadzeniem dzia*alno0ci gospodarczej.
W zwi zku z powy4szym wywo*anie uchwa*y jest uzasadnione.

