
UCHWAŁA NR X]KII/I 79120
RADY G}MINY ROKICINY

z dnja 6 listopada 2020 r.

w sPrawie okreŚlenia wysokoŚci stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rokiciny

Na Podstawie ań" 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1,, ar1.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzle
gminnYm (Dz. U" z2020 r, poz.713) oraz afi..5 rrst. 1 ustawy zdnia12 stycznila l99I r, o podatkach i opłatach
lokalnYch (Dz. U. z2019 r. poz" 1170, zm.: Dz.lJ. z2018 r. poz.2244), Rada GmLiny RÓticiny uchwala, co
następuje;

§ l. określa się wysokość stawek podatku od nięruchomc;ści w kwocie;

1) od gruntów:

a)związanYch zprowadzenienr dz,iałalności gospodarczej, bez wzgl,ędll na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zl od 1 m2 powierzchni,

b) Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierz:chniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

c) PozostaĘch, w tym zalęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pozy1ku pubiicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,'.ż4 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych obję§ch obszarem rewitalizacji, o którym mowa w uistawie z dnia
9PaŹdziemlka2015 r. orewitalizlacji (Dz. lJ. z2020r. poz.802i 1086) ipołożonych na terenach, dla
którYch rniejscowy plan zagospodarowania przestrzęnnego przewiduj ę Wzęznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaezeniu mieszanym obejmuLjącym wyłącznie te rodzaje
zabudowY, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu ,lr odniesieniu do t;lch gruntów upłynął okres 4 lat,
a W tYm czasie nie zakończono budowy zgoclnie z przepisami prawa budowlanego - 3128 zł od 1 m2
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni uĄtkowej,

b)związanYch zProwadzęniem działalności g;ospodarczel oraz od budynktiw mieszkalnych lub ich części
zajętYch na Prowadzenie działalności gospodarczej *ż3,10 zł od, 1m2 powierzchni użytk,owej,

c)zajętYch na prowadzenię działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 11,53 zł od l m2 powlierzchni uzytkowej,

d) związanYch zudzię|aniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalrrości leczniczej,
zajęĘch Przez podmioty udzielajace tych świadczęń - 5,06 zł od 1 m2 po,wierzchni uĘtk,owe.j,

e) pozosta§ch:

- letniskowo - rekreacyjnych - E,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- PozostałYch, w tym zajętych na prowadzenie odpła,tnej statutowej dzjiałalności pożytl<u publicznego
przez organizacje pożylku publiczneg o 7 ,29 zł od 1 m' powierzchni uźytkowej;

3)od budowli - 20^ ich warlości określorlej na podstawię aft.4 ust. 1pkt 3 iust.3-7 ustawy zdnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłataclr lokalnych,

§ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny"

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/114/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 8 listopada 2019 r, w sprawie
okreŚlenia wysokoŚci stawek podatku or1 nierucho,mości na terenie Gminy Rokiciny (Dz,IJrz.,Woj. ŁódŻkiego
z2019 r. poz.7112),
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ącie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
zmocą obowiązującą od 1 styczrria 2021 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

N{ałgorzata Karbownik
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