Rada Gminy w Kowalu
ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54/2842-252, fax. 54/2842-363

UCHWALA NR XXI/135/16
RADY GMINY KOWAL
z dnia 03 listopada 2016r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 , poz. 1579) i art. 5 ust. 1 oraz 7 ust.3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 , poz. 1579),
Obwieszczenia Ministra Finansow w sprawie gornych granic kwotowych podatkow i oplat
lokalnych w 2017 roku z dnia 28 lipca 2016 r. (M.P. z 2016, poz. 779 ) Rada Gminy Kowal
uchwala, co nastfpuje:
§ 1. Okresla si? nastepujace wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie gminy
Kowal:
l.Od gruntow:
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,70 zl. za 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi plyn^cymi
jezior i zbiornikow sztucznych - 4,54 zl. za 1 ha powierzchni,
c) pozostalych -0,10 zl. za 1 m2 powierzchni,
w tym:
- przeznaczonych na rekreacje i wypoczynek - 0,47 zl. za 1 m2 powierzchni,
- zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 0,47 zl. za 1 m powierzchni,
d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o ktorych mowa w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1777 ze zm.) i polozonych na
terenach, dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniow^, uslugowa^ albo zabudow? o przeznaczeniu
mieszanym obejmujacym wylacznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie
tego planu w odniesieniu do tych gruntow uplynal okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,50 zl. od 1m2 powierzchni.
2.Od budynkow lub ich cz$sci:
a) mieszkalnych - 0,40 zl. za 1m2 powierzchni uzytkowej,
b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 18,00 zl. za 1 m2
powierzchni uzytkowej,
c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym - 10,00 zl za 1 m2 powierzchni uzytkowej,
d) zwiazanych z udzielaniem swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dzialalnosci
leczniczej ,zaj$tych przez podmioty udzielajace tych swiadczeh - 4,61 zl za 1m2 powierzchni

uzytkowej,
e) pozostalych - 4,50 zl. za 1 m2 powierzchni uzytkowej,
w tym:
- przeznaczonych na rekreacje i wypoczynek - 7,62 zl. za 1 m2 powierzchni uzytkowej,
- zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 7,62 zl. za 1 m2 powierzchni uzytkowej.
3. Od budowli -2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7.
§ 2. Zwalnia sie z podatku od nieruchomosci grunty, budynki i budowle zajete na
prowadzenie dziaialnosci w zakresie:
1) Gospodarki wodnej i sciekowej.
2) Oswiaty i kultury.
3) Sportu.
4) Wynajmu mieszkan komunalnych, z wyjatkiem zajetych na prowadzenie dziaialnosci
gospodarczej.
§ 3. Zwalnia sie w podatku od nieruchomosci grunty, budynki oraz budowle sluzace
realizacji statutewych zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowej o ktorej mowa w ustawie
z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z 2016 r.poz.191 z pozn. zm.) z
wyjatkiem zajetych na prowadzenie dziaialnosci gospodarczej.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Kowal.
§ 5. Traci moc Uchwala Nr XII/61/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015 r.
sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci (Dziennik Urz^dowy
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015roku poz. 4380).
§ 6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko
Pomorskiego i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moca obowiazujacq
od 1 stycznia2017r.
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