
Uchwała Nr LVIII/367/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 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 2014 r. poz. 849), 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. Urz. Woj. War.-
Maz. poz. 3391 z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda:

I STREFA 
PODATKOWA

II STREFA 
PODATKOWA

III STREFA 
PODATKOWARODZAJ NIERUCHOMOŚCI

Stawka w zł Stawka w zł Stawka w zł
I. OD GRUNTÓW – od 1 m² powierzchni
1. związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków

0,78 0,74 0,72

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - od 1 ha powierzchni

4,46 4,46 4,46

3. pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,18 0,15 0,13

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI - od 1 m2 pow. 
użytkowej
1. mieszkalnych 0,71 0,68 0,64

2.

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

19,66 19,42 19,06

1)

zajętych na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
opodatkowanej 
w formie karty 
podatkowej

4,09 4,02 3,96

1) Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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. Urzęd. Woj. Warmiń.-Mazur. z 2013 r. poz. 3703 i z 2014 r. poz. 322.
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2)

zajętych na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
w zakresie 
świadczenia usług 
weterynaryjnych

4,47 4,42 4,39

3)

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

8,19 8,06 7,92

3. zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,51 10,35 10,30

4. związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych 
świadczeń

4,47 4,42 4,39

5. pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

3,65 3,61 3,59

III. OD BUDOWLI 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości

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

„§ 1b. Jeżeli do określonego przedmiotu opodatkowania ma zastosowanie obniżona stawka podatku od 
nieruchomości na warunkach określonych w § 1a, podatnik jest zobowiązany złożyć w terminie do 
31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie,

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 
311 z późn. zm.).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

Id: 33AAE9F7-A330-4CFD-8196-40CAD7657A3E. Podpisany




