RADA GTvltNY

UCHWAŁA NRxIi 84l2015
RADY GMI|{Y SIERADZ

SlE RADZ

z dnia] grudnia 2015

r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
ar1. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnyrn (tekst jednolity:Dz.U. z
poz.
1515)
oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia l991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
2015r.
jednolity: Dz.U. z 2074 r,, poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 7045, poz. 1283, poz. 1777)

Napodstawie

uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sieradz:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,76 zł od 1 m' powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi

sńucznych

-

2,54 zł od 7ha powierzchni,

jezior i zbiomików

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpozytku publicznego przez
organizaĄe poĄtku publicznego - 0, 1 8 zł od I m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie

z dnia 9 października 2015

r.

o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenle pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w zycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynąłokres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego

-

1.50 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych

-

0,34 zł od

l m' powierzchni uzytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej - 17,77 zł od 1 m2 powierzchni uźytkowej,

ich

części

c) zajęĘch na prowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 5,68 zł od 1 m'powierzchni uzytkowej,

d)związanych z udzielaniem świadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnościleczniczej,
zajęĘchprzezpodmioty udzielające §ch świadczeń -2,'78 zł od 1m' powierzchni uzytkowej,
e) pozostĄch, w tym zalętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpoĄtku publicznego przez
organizacje poĄtku publicznego - 3,86 zł od 1 m2 powierzchni uĄtkowej;

-2

% ich warlościokreślonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3
3) od budowli
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§2.Traci moc Uchwała Nr XXXVl210l2013 Rady Gminy Sieradz

określęniawysokościstawek podatku od nięruchomości.
§ 3. Wykonanie

uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy

Id: FOEECO95-4B AB-444A- A21 6-33395D2BDDEA.

Podpisany

z

i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 sĘcznia
dnia

2

grudnia 2013r.

w

sprawie

Sieradz.
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§ 4. Uchwała Podlega Publikacji w Dzięnniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w Ącie po
upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

,4

w sięradzu

radeu{ltaseu

/

Id: FOEEC095- ĄB

AB-444 A- A21 6-3339 lDżBDDEA. Podpisany
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