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UCHWAŁA NR 74/XXIII/2012
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzenia poboru w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów na rok 2013
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1594 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi
zmianami). Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1.1 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,
1.2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,59 zł od 1 ha
powierzchni,
1.3 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
2.1 mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

budynków

mieszkalnych

a) działalności handlowej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 10% - 22,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) działalności handlowej innej niż określona w pkt.2.2 a - 14,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) działalności produkcyjnej, wytwórczej oraz usługowej - 12.63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6.36 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2.3 od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami).
§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznacza
inkasentów w osobach:
1. Janczura Józef– w sołectwie Łącko,
2. Faron Antoni– w sołectwie Kicznia,
3. Kurzeja Tadeusz – w sołectwie Zagorzyn,
4. Wysopal Karol – w sołectwie Wola Piskulina,
5. Duda Stanisław – w sołectwie Wola Kosnowa,
6. Tokarz Józef – w sołectwie Zarzecze,
7. Myjak Stefan – w sołectwie Zabrzeż,
8. Nowińska Wiktoria– w sołectwie Czerniec,
9. Ząbek Jacek – w sołectwie Maszkowice,
10. Tokarz Wincenty – w sołectwie Jazowsko,
11. Kotas Jan – w sołectwie Kadcza,
12. Kołodziej Józef – w sołectwie Brzyna,
13. Podobiński Mieczysław– w sołectwie Obidza,
14. Kozik Stefan – w sołectwie Łazy Brzyńskie,
15. Bober Józef – w sołectwie Szczereż,
16. Handzel Ludwik – w sołectwie Czarny Potok.
§ 3. Wynagrodzenie za inkaso określono odrębną uchwałą.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
§ 6. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
§ 7. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia
poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz uchwała Nr 124/XIV/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23
listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru
w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

