
RADA GMINY UCHWALA NRII /5 /2010
RADY GMINY BEDLNO

z dn ia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nicruchomosci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1 2 7 l , N r
214. poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Z2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. nr 180,poz. I i 1 I. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) Rada Gminy Bedlno uchwala, co naste_puje:

§ 1. Okresla sie_ wysokos'c stawek podatku od nieruchomosci obowiqzuja^cych na terenie Gminy Bedlno:

1) od gruntow:

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej bez wzgledu na sposob sklasyfikowania w ewidencji
gruntow i budynkow - 0,52 z\d I m2 powierzchni.

b) pod jeziorami, zajetych na zb iorn ik i wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zl od 1 ha
powierzchni,

c) pozostalych, w tym zajejych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 0,06 zl od 1 m2 powierzchni;

2) od budynkow lub ich cz^sci;

a) mieszkalnych - 0,67 z\d 1 m2 powierzchni uzytkowej,

b) zwia^zanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cze/sci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 15,50 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
- 9,82 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczeh zdrowotnych - 4,00 zl
od I m1 powierzchni uzytkowej.

e) od pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozylku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 7.06 y\d I m ; powierzchni uzytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podalkach i oplatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwata Nr X/63/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek
w podatku od nieruchomosci.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy .

§ 4. Uchwata podlega opub l ikowaniu w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzejdowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca, obowia.zuja.c^ od 1 stycznia 2011 roku.
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