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Rady Gminy Lubomino
z dnia l5 listopada 2018r.

w sprawie okreSlenia stawek podatku od nieruchomoSci

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt.8 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym(Dz.
z
2018,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach
U.
lokalnych ( Dz. U. z20l8t,poz.1445 ze zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala co nastgpuje:

$ 1. Ustala sig stawki podatku od nieruchomoSci
1/ od

:

grunt6w

al zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,bezwzglgdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w
od 1m2 powierzchni
- 0,93 zl
b/ pod wodami powierzchniowymi stojQcymi lub wodami powierzchniowymi
plyn4cymi jezior i zbiornik6w sztucznych
od I ha powierzchni
- 4r7l zl

w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci
pozytku publ iczne g o przez or ganizacje po2ytku publiczne go
od 1m2 powierzchni
- 0142 zl

c/ pozostalych,

z wyj4tkiem:

- grunt6w zajgtych na cele letniskowe od lm2

powierzchni - 0149 zl

d/ niezabudowanych objgtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie
zdnia9 paldziemika 2015r. o rewitalizacji (Dz. IJ. z20l8,poz 1398),
i polo2onych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewi duje przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniowE,
uslugow4 albo zabudowg o przeznaczeniu mieszanym obejmuj4cym wyl4cznie
te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejScia w 2ycie tego planu w odniesieniu
do tych grunt6w uplyn4l okres 4lat, aw tym czasie nie zakoriczono budowy
zgodnie z przepisanti prawa budowlanego
od 1m2 powierzchni
- 3,09 zl

2/ od budynkr6w lub ich czgSci
a/ mieszkalnych

od 1m2 powierzchni

uZytkowej

- 0,79 zl

bl zwiqzanvch z prowadzeniem dziatalnoSci gospodarczej orazod budynk6w
mieszkalnych lub ich czgsci zajgtychna prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
od 1m2 powierzchni uZytkowej
- 19,80 zl

cl zajqtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym od lm2 powierzchni u2ltkoil.ej

- 10,98 zl

d/ zwi4zanychz udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepis6w
o dzialalnoScileczniczej, zajgtychprzezpodmioty udzielaj4ce tych Swiadczeri
od lm2 powierzchni u2ytkowej
4,78 zl
e/ pozostalych, w tym zajEtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci pozytku
publiczneg o przez orgartizacje po2ytku publicznego
od lm2 powierzchni uZytkowej
7,50 zl
z wyjqtkiem:

- budynk6w na cele letniskowe
od 1m2 powierzchni uZytkowe

-

7,90 zl

budowlioh ich wartosci okreslonej na podstawie art.4 ust. I pkt.3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia r99rr. o podatkach i oplatach lokalnych

3/ od

a/ budowle

-L/oa o/

z wyj4tkiem:

b/ budowli wykorzystywanych bezposrednio do wltw arzaniaciepla
i przewod6w sieci rozdzielczej ciepla

$ 2. wykonanie uchwaly powierza sig

w6jtowi Gminy Lubomino

- l"

.

$ 3. Traci moc uchwala Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 listopada2017r.
w sprawie okreSlenia stawek podatku od nieruchomoSci (Dz,IJrz. Wojew6dztwa Warmirisko

-

Mazurskiego z 2077r. poz. 4630).

$ 4. uchwala wchodzi

w zycie z dniem I stycznia

2019r. i podlega ogloszeniu
w Dzienniku urzgdowym wojew6dztwawarmirisko- MazurskieEo . -
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