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UcHwAŁA Nr Xlxl92l11
RADY GMIN-Y LEONCIN
z dnia 23 listopada20II r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
Leoncin

Na podstarvie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustart1'' z dnia 8 marca 1990 roku o sanrorządzie gminnym
lDz,.I'),z2aa1 r. Nr 142, pt>z.1591 zpóżn.z,,,m.l,art,5 ust. l. ustan.y zdryi.a i? stycznia 199l
roku o podatkaclr i opłataclr lokalnyclr lDz. Lj. z 2aIa roku Nl 95, ptlz. 613 z późm. zm.l
uchwala się, cr: następuje:

$ 1. określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowią7ujące na terenie gminy
Leoncin
1) od gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni gruntów nxiązanych z prowadzeniem
działalno ści gospodarczej, bez wzg|ędu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,83 zł
b) od gruntów pod jeziorami,zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni '.. - 4,3I zł
c) od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostaĘch, w tym zajęĘch na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pozytku publiczne go
przez orgalizację pożytku publicznego 0,29 zł'

2) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni uĄrtkowej budynków mieszkalnych
lub iclr części 0,40 zł'
b) od l m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich częśoi związany ch z pr ow adzeniem działalności
gospodarezej oraz od budylrków mięszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działa|ności gospodarczej , |6,56 zt
c) od 1 m2 powierzchni uzytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działa|ności gospodarczej
w zakresie obrofu kwalifikowanym materiałem siewnym I0,2I zŁ
d) od 1 m2 powierzchni ufikowej budynków lub ich części
zajęĘ ch na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych .... '.... . 4,44 zł
e) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków pozostĄch, w tym zajęĘch
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poĄrtku publicznego
pruez organizacje pożytku publicznego lub ich części:
- gospodarczych ,.. 3,73 zł

- garaTy wolnostojących ... 3,90 zł

- irrrryclr 7,34 zł'

3) od budowli:
a) budowle -f% ich wartości określonej na podstawic art' 4 ust. l
pkt. 3 i ust. 3.7 ustarvy z dnio 12 stycznia 199Ir, o podatkaolr i opłataclr
lokalnych.



$ 2' Traci moc uchwała Nr LV/44ll0 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin.

$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódawa Mazowieckiego, z mocą obowiąpuj ącą od dnia l sĘcznia f0I2 r.

Gminy

' Ninieisza ustawa dokonuje w zakrceie swo|e| regu|acji wdroienig llirslęprtjąnynh fjyrel$Ąv W3pó|not Europ€jshiull.
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspó|nych zasad d|a niektórych typów

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Uz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektyry 1999/62ME z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŹytkowanie niektórych typów

infrastruktury pzezpqazdy ciężarowe (Dz.Uz. WE L 187z20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aKów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie . z dniem uzyskania pzez
Rzeczpospo|itą Po|ską cz.|onkclstwa w Unii EuropejŚkiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.



Uzasadnienie do UchwĄ Nr XDV9L|II z dnia23.I|.f0ll t.

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wynikają z aft. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 sĘcznia o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz, 613 z późn, zm.). Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie
podwyzszeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wsker:Źnikowi wzrostu
cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów,
w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', górne granice stawek
kwotowych na kazdy rok podatkowy.
W roku 20t2 maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 4,2oń w porównaniu do
roku ubiegłego. W zvńrykuzpowyiszym w uchwale określającej wysokość stawek podatku od
nieruchomości na terenię Gminy Leoncin podniesiono o ok. 4Yo w stosunku do wysokości
podatku obowią3ującego w roku 2011 wysokośó podatku na2012 rok.
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