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1744 
 

UCHWAŁA NR XXV/182/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, 
poz. 1591 z ze zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 
ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości w wysokości: 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
- 0,65zł od 1m2 powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - 3,84zł od 
1ha powierzchni; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,24zł 1m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; 

2) związanych z prowadzenie działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej - 15,63zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 8,34zł od 1m2  powierzchni 
użytkowej; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,00zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 5,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

6) budynki gospodarskie trwale związane z grun-
tem zajęte na cele rolnicze - 2,10zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

7) letniskowych - 6,52zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej. 





 

 

 


