
                                                                                                                                                                                               

U C H W A Ł A  Nr XXVII/140/09 

Rady Gminy Ostrówek 

z dnia 28 listopada 2009 roku. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Ostrówek  oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591  z późn.zm.), art.5 ust. 1i art. 7 ust. 3  ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U.z 2006 r.Nr 121 poz. 844 z 

póżn. zm) oraz  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r w sprawie 

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 52 

poz. 742/ Rada Gminy w Ostrówku po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym uchwala co następuje: 

                                                                     § 1 

1. Określa  się roczne stawki podatku od nieruchomości: 

1) od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności         

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków – 0,41zł 

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych   -  4,04 zł  

3) od  1 m ² powierzchni pozostałych gruntów  w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 0,14 zł  

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,33 zł       

5) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -  10,80 zł  

6)  od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie  

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   -

5,90 zł   

     7) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenia  

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych-  4,16 zł  

8) od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części  w tym    

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego  - 3,65 zł  

            9) od budowli  - 2 % wartości . 

 



 

                                                                   §  2   

Zwalnia się od podatku od nieruchomości : 

1)  budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży 

pożarnych , 

2) budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m ² z 

wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,  

3)  pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność emerytów i rencistów , dla 

których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura . 

4) grunty ,budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność gminy nie 

przekazane na podstawie tytułu prawnego na rzecz innych podmiotów w użytkowanie 

wieczyste, najem, zarząd  (zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości użytkowanych 

bezumownie) 

5) nieruchomości lub ich części, stanowiące własność komunalną i będące w posiadaniu 

komunalnych jednostek organizacyjnych . 

6) budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i gospodarki ściekowej. 

                                                        §  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

                                                                    §  4 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                    § 5 

Z dniem wejścia w życie , jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., traci moc uchwała      

nr  XIX/92 /08  Rady Gminy Ostrówek z  dnia 29 listopada 2008 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ostrówek 

oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 14 poz. 547.). 

                                                                    § 6 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Lubelskiego . 

  

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Kajetan Sidor  

   

 

 

 



 

U C H W A Ł A   Nr XXVII/141/09 

Rady  Gminy   Ostrówek 

                                                       z dnia  28 listopada 2009 roku. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta  przyjmowanej jako podstawę obliczania 

podatku  rolnego na obszarze gminy  Ostrówek   

 

                                 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 z późn. zm) oraz art. 6 ust.3 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  ( Dz.U. z 2006 r.Nr 136, poz.969 z późn.zm ) 

Rada Gminy w Ostrówku  po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym uchwala co następuje: 

                                                                § 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego  z dnia  19 października 2009 r  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M.P. Nr 68 poz. 886 ) z kwoty  34,10 zł  za  1 dt  do 

kwoty 29,00 zł za 1 dt  która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2010 rok na 

obszarze gminy .  

                                                                § 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

                                                                § 3 

Wykonanie uchwały zleca się  Wójtowi Gminy. 

                                                                § 4 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa  Lubelskiego . 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kajetan Sidor 


