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Pietrowicę1/Vie ik ie

uchwała ||/ 21 /2006
Rady Gminy Pietrowlce Wielkie

z dnia 01 grudnia 2006r.

w sprawie: okreś|onia wysokości stawek podatków od nie.uchomości i od posiadania p6ów o.az
wyaokośc| stawek opłat administracyjnych na 2007 .ok

Na podstawie a|t' 18 ust' 2 pkt 8 oraz ań. 40 ust' 1' art. 41 usi.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedno|ity Dz' u' z 2001|' N| 142 poz. ,1591 z późniejszymi zmianami) oraz
ań' 5 ust. 1, ań. 7 ust. 3, alt.14, ań. 18 i 19 pkt 1 lit "e'pkt 2 ustawy f dnia 12 stycznia 1991 r'
o podatkach i opłatach loka{nych (Dz. U. z 2006 |. N| 121 poz.844 z późn. fmianJj ań. 6b ustawy z dnia
15 istopada l984 o podatku ro|nym ( tekst jedno|ity Dz. t] ' z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn' zm ian')

na wniosek Wóita Gminy Pietfowice Wie|kie
Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwa la :

s1

okeś|a się nasiępujące Wysokości stawek podalku od nieruchomości :

1) od budynkóW mjeszka|nych |ub ich części-

2) od budynkóW |ub ich częścizajętych na
prowadzenie df iałaIności gospoda.czeJ innej
niż ro|nicza lub |eśna.

3) od budynkóW lub ich części zajętych na
prowadzenie działainości gospodarczej W
zakresie udzielania śWiadczeń zdrowotnych.

4) od budynków |ub ich częścizajętych
na prowadzonio działa|ności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

5) od pozostałych budynków |ub ich cfęści,
W tym zajętych na prowadzenie odpłainej
siatutowej dfiała.ności poŹytku pub|icznego
przez organizacje pożytku publicznego-

6) od budow|i |ub ich częŚci związanych
z prowadzeniem działa|ności gospodarczej-

7)od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działa|ności
gospodarczej innej niż rolnicza Iub Ieśna,
hA' u,,n|A.lt ' .. .^^cńh

zakwa|ifikowania W ewidencji gruntów i budynkóW -
b) pod jeziorami' zajętych na zbiorniki wodne
rctencyjno lub elekbowni wodnych-
c) pozostałych, w tym zajęWh na prowadzenie
odpłatnej statutowej działa]ności pożytku
pub|icznego przez organizacje poż},tku pub|icznego.

0,54 zł od 1 m, powierzchni uż}'tkowej

17 ,60 zł od 1 m, pow.erzchni użytkowej

3,75 zł od ,1 m, powierzchni uż},,tkowej

8,66 zł od 1 m, powierzchni u4'tkowej

0,66 zł od 1 m, powierzchni'

3'65 zł od 1 ha powierzchni,

0,29 zł od 1 m, powierzchni'

5,50 fł od 1 m, powierzchni użytkowej'

2 % ich wartości ok.eś|onej na podstawie
ań' 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3-7 usta\łv z dnia
12 slpznia 1991r o podatkach i
opłatach IokaInych.



s2
'1. Usta|a sięwysokość stawki podaiku od posiadania psów na kwotę 27,00 zł locznio od psa.
2' obowiązek podaikowy ustala się na podstawie oświadczenia według Wzoru stanowiącego zatącfr1ik
do uchwały.
3' Podatek od posiadania psów uiszcza się W ierminie płatności I raty podatku |o|nego i od
nieruchomości' a|bo po upł}^'io 1 miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa

4. W przypadku nabycia psa po Upłylvio terminu okreś|onego w ust' 3 obowiązek podatkowy w zakresie
podatku od posiadania psóW powstaje od miesiąca następującogo po dniu nabycia psa' a stawka
podatku okleŚ|ona W ust' 1 u|ega proporcjona|nemu zmniejszeniu'
5. Podatek płatny jest u inkasenia |ub w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wie|kie'

s3
1' Wprowadza sję opłatę administracyjnąza następujące czynnościI
1) spoPądzanie wypisu z miejscowego

planu zagospodaaowania przestrzennego -
2) sporfądfenie Wyrysu z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego
3) poświadczenieośWiadczenia

o prowadreniu gospodarstwa rolnego -
4) sporządzanie wypisu ze studium

uwa|unkował i kiertrnków zagospodarowania
pŹestrzennego G.niny Pielrowice WieIkie

5) sporfądzenie \Ą!rysu fe studium
Uwarunkowań i kierurków zagospodarowania
przest'zennego Gminy Pietrowice Wielkie-

w Wysokości 30.00 zł

W wysokości 30'00 zł

W Wysokości ,l1'0o zł

W wysokości 30,00 zł,

W wysokości 3o'00.zł.

2. opłatę administracyjną uisucza się w kasie UzędU Gminy W dnju dokonania czynności'

s4
ZaEądza slę pobó. podatku od nieruchomości' od posiadania psa, podatku ro|nego' podatku |eśnego i
łącznego zobowiązania podatkowego W drodze inkasa'

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

s5
Uchwałę ogłasza się W dzienniku Urzędowym Wojewódfh,Va s]ąskiego oraz na tab|icach ogłoszeń.

s6
Uchwała Wchodfi W życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenja W Dzienniku Urzędowym Wojewódfwa
s|ąskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r'
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