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UCHWAŁA NR XLVI/250/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 ze zm.) i art. 5, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przytoczna w następującej 
wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. d 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 0,15 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. f 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, z zastrzeżeniem punktu 4. 

4) od budowli związanych z siecią wodociągową , kanalizacyjną, z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody 
0,0001 ich wartości. 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji i opieki społecznej, 

b) budynki i grunty lub ich części związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit.a,b, nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części, stanowiące mienie komunalne, które 
nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie bądź pod innym 
tytułem albo nie zostały objęte w bezumowne posiadanie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/201/209 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego , a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski


