
Uchwała Nr XLVIII/282/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Ostróda.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.1)); art. 5 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 20c oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.3)), w związku z art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.4)), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/258/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urzęd. Woj. Warmiń.-
Mazur. poz. 3391 z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 - tabela część II pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

I STREFA 
PODATKOWA

II STREFA 
PODATKOWA

III STREFA 
PODATKOWARODZAJ NIERUCHOMOŚCI

Stawka w zł Stawka w zł Stawka w zł
II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI - od 1 m2pow. użytkowej

2. 

związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem: 

19,22 18,98 18,63

1)

zajętych na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej  
opodatkowanej 
w formie karty 
podatkowej 

4,00 3,93 3,87

2)

 zajętych na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
w zakresie 
świadczenia usług 
weterynaryjnych 

 4,37  4,32  4,29

3)

 zajętych na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej, 
które nie mogą  
być 
wykorzystywane 
całorocznie do 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

 8,01  7,88  7,74

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

1) Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318. 
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne 

3) Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, 
poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378 oraz M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755 i Nr 75, poz. 950; 
z 2011 r. Nr 95, poz. 961 i poz. 962 oraz z 2012 r. poz. 587 i 743, z 2013 r. poz. 724 i 812. 

4) Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378. 
5) Dz. Urzęd. Woj. Warmiń.-Mazur. z 2013 r. poz. 3703.
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„§ 1a. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi ustalonymi od przedmiotów opodatkowania związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej dla każdej strefy podatkowej w § 1 uchwały - tabela część II pkt 
2, a stawkami obniżonymi, określonymi w poszczególnych strefach w części II tabeli pkt 2 ppkt 1, ppkt 2 i 
ppkt 3, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352/1 z 24.12.2013).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Id: FA540AB6-C96F-461D-9D6E-386334165C1F. Podpisany




