
                                                             

UCHWA£A NR XXV/161/2008 

Rady Gminy Wolbórz  

z dnia  29 paêdziernika  2008roku 

 

 

 
w sprawie zmiany uchwaùy Nr XIII/77/2003 Rady Gminy Wolbórz z dnia 5 grudnia 

2003r. ustalaj¹cej wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz 

wprowadzaj¹cej zwolnienia w tym podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, 
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz.1218), oraz art. 5 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opùatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 

2006r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730). 
 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 

§ 1   §1. uchwaùy Nr XIII/77/2003 Rady Gminy Wolbórz z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia 

wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz wprowadzenia zwolnieñ w tym podatku  

(opublikowanej w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego z 2003r. Nr 337, poz. 2913;z 2004r. 

Nr 329, poz. 2947; z 2005r. Nr 376, poz. 3926;  z 2006r. Nr 414, poz. 3303;  z 2007r. Nr 385, poz. 3812) 

otrzymuje brzmienie: 

 

� § 1 Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomo�ci: 

 

1. od gruntów: 

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùalno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób 
     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków �  0,62 zù od 1m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych �    
    3,90 zù   od 1 ha powierzchni, 
c) pozostaùych, w tym zajêtych na prowadzenie odpùatnej statutowej dziaùalno�ci   
    po¿ytku  publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego: 
    - grunty o powierzchni do 1 000 m2 wù¹cznie �  0,20 zù od ka¿dego m2 , 
    - grunty o powierzchni powy¿ej 1 000 m2 do 5 000 m2 wù¹cznie: 
    za pierwsze 1 000 m2 stawka � 0,20 zù za m2 , 
    za ka¿dy m2 powy¿ej 1 000 m2 do 5 000 m2 wù¹cznie stawka �  0,15 zù od m2 , 
    - grunty o powierzchni powy¿ej 5 000 m2 : 
    za pierwsze 1 000 m2 stawka �  0,20 zù za m2 , 
    za ka¿dy m2 powy¿ej 1 000 m2 do 5 000 m2 wù¹cznie stawka � 0,15 zù od m2, 
    za ka¿dy m2 powy¿ej 5 000 m2 stawka � 0,10 zù od m2. 
2. od budynków lub ich czê�ci: 

a) mieszkalnych � 0,45 zù od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùalno�ci gospodarczej oraz od budynków    
     mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dziaùalno�ci gospodarczej �   
      15,80  zù od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej, 
c) zajêtych na prowadzenie dziaùalno�ci gospodarczej w zakresie obrotu    
     kwalifikowanym materiaùem siewnym � 8,86 zù od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 
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d) zajêtych na prowadzenie dziaùalno�ci gospodarczej w zakresie udzielania   
     �wiadczeñ  zdrowotnych � 3,84 zù od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 
e) pozostaùych, w tym zajêtych na prowadzenie odpùatnej statutowej dziaùalno�ci    
     po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego � 3,30 zù od 1 m2    

        powierzchni u¿ytkowej; 
3. od budowli lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùalno�ci    

     gospodarczej � 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust.    
     3-7  ustawy o podatkach i opùatach lokalnych. � 
 
§ 2 Pozostaùe postanowienia uchwaùy obowi¹zuj¹ nadal bez zmian. 
 
§ 3 Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy Wolbórz. 
 
§ 4 Uchwaùa wchodzi w ¿ycie po upùywie 14 dni od dnia ogùoszenia w Dzienniku    
       Urzêdowym Województwa £ódzkiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009r. 

 
 
 
 
 

                                Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
                                  Bogdan Szulc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                 
 
 
 


