
UCHWAŁA  NR XIV/110/2007 
 

RADY GMINY W ŁODYGOWICACH Z DNIA 20 listopada 2007r. 
 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku  

 na 2008r. 
 
 
Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
19980r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z poź. zmianami), art. 5 ust.1 
3 i 4,  art. 7 ust.3 i art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r.  
nr 121, poz.844 z póź. zmianami ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 
lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2008r. ( M. P. nr 47, poz.557) 
 

RADA GMINY W ŁODYGOWICACH 
 

uchwala co następuje: 
 

§. 1 
 
Stawki podatku od nieruchomości w 2008r. ustala się w skali roku podatkowego( 
kalendarzowego) w następujących wysokościach: 

1. Budynki oraz budowle: 
1) budynki mieszkalne lub ich części za 1m2 

powierzchni uŜytkowej   0,57zł, 
 

2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub ich części zajętych na prowadzenie takiej  
działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni uŜytkowej   17,50 zł, 
 

3) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
 działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  
zdrowotnych za 1 m2 powierzchni uŜytkowej  3.84 zł, 
 

4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym za 1 m2powierzchni uŜytkowej  8,86 zł, 
 

5) a)  pozostałe budynki lub ich części – jeśli są budynkami  
w rozumieniu prawa budowlanego, w tym zajętych na  
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku  
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
za 1m2 powierzchni uŜytkowej  5,80 zł, 
 

b)  budynki gospodarcze za 1m2 powierzchni uŜytkowej  4,20 zł. 
 

6) budowle lub ich części związane z prowadzeniem  



działalności gospodarczej 
 
  2% ich wartości  

 
 rocznie, 

2. Grunty: 
 
 
1) a)  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niŜ 

działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób  
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 0,70 zł 
 

b)  pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub  
elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni rocznie  3,74 zł, 
 
 

c) pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
za 1 m2  0,20 zł. 

 
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

 
1) Budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy przejęte we 

władanie przez organy gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na 
działalność gospodarczą, 

2) Budynki i grunty przeznaczone na realizacje zadań z zakresu ochrony 
przeciwpoŜarowej, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność 
gospodarczą, 

3) Budynki i grunty przeznaczone na działalność kultury i sportu, za wyjątkiem 
ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą, 

4) Budynki, budowle i grunty przeznaczone na działalność jednostek 
organizacyjnych gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na 
działalność gospodarczą, 

5) Budowle i linie przesyłowe oraz rozdzielcze wody, a takŜe słuŜące do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na 
tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na stronie BIP, a takŜe w prasie 
lokalnej. 

 
 
 
 
 


