
UCHWAŁA Nr  XXXV/ 348 /2009
Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia   29  września  2009 r.

w sprawie  określenia stawek  podatku  od  nieruchomości w 2010 roku.
         

Na  podstawie  art.  18,  ust.  2,  pkt  8   ustawy  z   dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie gminnym  ( Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 
1271 , z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 116, 
poz. 1203, Nr 102, poz.1055,  z 2005r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz  art.5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 
12  stycznia  1991  roku  o  podatkach  
i opłatach lokalnych ( Dz.U. z  2006r. Nr 121, poz.844, 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, Dz.U. Nr 223,poz. 1463, z 2009r. Nr 56,poz. 458 i Nr 223, 
poz. 1463 oraz  M.P. z 2009r.  Nr 52, poz.742) Rada  Gminy  Gietrzwałd  uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się następujące  stawki podatku od nieruchomości na  2010 rok 

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,75 zł od 1 m2 

powierzchni, z tym że od gruntów związanych prowadzeniem działalności 

gospodarczej, związanych  z prowadzeniem pól golfowych, namiotowych, 

campingowych  –  

                                                                                      0,77zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

-

                                                                                      4,04zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,21zł od 1 m2 

powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  -

                                                                                      0,33zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części  

1) mieszkalnych    -  0,63zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,
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2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej -   19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 

kwalifikowanym  materiałem  siewnym   -  9,57zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w  zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych –  4,16zł od 1m2  powierzchni  użytkowej,

5) pozostałych:

a) - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego  przez  organizacje pożytku  publicznego   -  6,88 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej,

b) - letniskowych    -  6,88zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) - stanowiących  własność  emerytów lub rencistów prowadzących 

samodzielne gospodarstwo domowe,  o  ile  budynki te  pozostają 

wyłącznie w ich posiadaniu  lub  wspólnie ze współmałżonkiem  i  na 

nieruchomości tej nie  zamieszkują  inne  osoby        -  3,50zł od 1m2 

powierzchni użytkowej,

d) - nie  wymienionych w punktach  a, b  i c     -  6,10zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej,

3. od  budowli   -  2% ich  wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 3  i ust. 3 

- 7  powołanej  na wstępie ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r. o podatkach  i 

opłatach lokalnych,

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby dostarczania wody 

i służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie 

zaopatrzenia  w  wodę   oraz  budynki,  budowle  i  grunty  związane  z 

oczyszczalniami ścieków oraz budowle do odprowadzania ścieków na terenie 

gminy, przewody sieci rozdzielczej wody,

2) budynki  pozostałe  lub  ich  części  oraz  grunty,  które  wchodziły  w  skład 

gospodarstw  rolnych  przekazanych  w  zamian  za  rentę   lub  emeryturę. 

Zwolnienie  nie  dotyczy  budynków  pozostałych  i  gruntów  zajętych  na 

prowadzenie działalności gospodarczej,

2



3) budynki  lub ich części,  grunty i  budowle lub ich części zajęte na potrzeby 

działalności kulturalnej i oświatowej,

4) budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

5) budynki,  grunty i  budowle  lub ich  części  zajęte  na działalność w zakresie 

kultury fizycznej i sportu,

6) grunty i budowle lub ich części zajęte na składowiska odpadów komunalnych,

7) grunty i budowle lub ich części zajęte na cmentarze, 

§ 3. Poboru  podatku od  nieruchomości  dokonują  sołtysi. Wpłat  można 

dokonywać  również  w  kasie  Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie,  na  rachunek 

bankowy Urzędu, bądź za  pośrednictwem  poczty.

§ 4.  Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Gietrzwałd  Nr  XXV/239/2008  z  dnia  28 

października 2008r. w sprawie  podatku od nieruchomości oraz uchwały zmieniające 

Nr XXVII/260/2008 z 30 grudnia 2008r. i Nr XXIX/294/2009 z 26 marca 2009r.

§ 5. Uchwała podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego  i  obowiązuje   od  dnia  1  stycznia  2010 r.
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