
UCHWAŁA NR XVI/158/03 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 25 listopada 2003 r. 
 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 
717) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039), 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w spawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 
Nr 51, poz. 804.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązuje na terenie gminy 

Kamieńsk: 
                                                                        

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych                                                       0, 63 zł    
        z prowadzeniem działalności gospodarczej  
        bez względu na sposób zakwalifikowania  
        w ewidencji gruntów i budynków 

                                                                                                          
  2)   od 1 ha powierzchni gruntów pod                                                                    3, 41.zł. 
        jeziorami, zajętych na zbiorniki  
        wodne retencyjne lub elektrowni  
        wodnych 
 
  3)   od 1 m2 powierzchni gruntów                                                                           0, 31 zł    
        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
        statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
        organizacje poŜytku publicznego 

 
  4)   od 1 m2 powierzchni uŜytkowej                                                                       0, 49.zł.. 

  budynków mieszkalnych lub ich części      
 

5)   od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków                                                     16, 80.zł.. 
        lub ich części związanych z prowadzeniem  
        działalności gospodarczej oraz od budynków  
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
        działalności gospodarczej 
 
6) od 1m2 powierzchni uŜytkowej budynków                                                      8, 11.zł.. 

        lub ich części zajętych na prowadzenie  
        działalności gospodarczej w zakresie obrotu  
        kwalifikowanym materiałem siewnym  
 
7) od 1m2 powierzchni uŜytkowej budynków                                                     3, 49.zł.. 

        lub ich części zajętych na prowadzenie   
        działalności gospodarczej w zakresie udzielenia  
        świadczeń zdrowotnych  



 
8) od 1m2 powierzchni uŜytkowej budynków                                                     2, 81.zł..  

        gospodarczych i komórek 
 
9) od 1m2 powierzchni uŜytkowej garaŜy                                                           2, 81 zł.     
 
10)  od 1m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych                                                  2, 90  zł   

         budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie  
         odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego  
         przez organizacje poŜytku publicznego 
 
11)  od budowli - 2 % ich wartości ustalonej                                                         2%    
       zgodnie z  ustawą z dnia 12 stycznia 1991r.  

         o podatkach  i  opłatach lokalnych 
 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III /37/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 18 grudnia 2002 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 
 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku i w poszczególnych sołectwach.  
 

 
§ 5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2004 r.   


