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Uchwala Nr XX)0296/2017
Racly Gmany Pietrowice Wielkie
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie okre5lenia wysokoscistawek podatkow od nieruchomosci na 2018 rok

2 pkl 8 oraz an 40 ust. 1, aa(. 41 usi. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r
o samorzEdzre gmrnnym (tekst lednol ty Dz U z2O17r- poz 1875)orazarl 5ust 1,arl 6ust 12 ustawy
z dnra 12 slycznia 1991 r o podatkach oplatach okanych (tekst jednolty Dzl z2O17t poz 1785.).
arr 6busrawyzdnial5lstopadal9S4r o podatku rolnym (leksl ledno rly Dz U 22017t poz 1892) an
6usl 8 ustawy z dna 3a pazdztetr ka 2402t o podatku leijnym (lekst tednohty Dz U z2O17t. poz 1A21)
Na podslawie art. 18 ust

na wniosek W6tla Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala
s1

Okresla sh nastepujqce wysokosci staw6k podatku od nieruchomo6ci:

1) od

grunt6w zwiqzanych

z

prowadzeniein dziatalnosci gospodarczej, bez wzglqdu na spos6b

zakwalifikowania w ewidencjr grunl6w i budynk6w - 0,83 zl od 1 m' powieechni,

2)

od grunt6w zwiazarych z prowadzenrem dz alalnosc gospodarczej bez wzgledu na sposob
zakwalifikowanra w ewdencji grunlow ibudynLow. na l.torych zlo[alzowane sq nowo powslale
budynk oddane do uylhowar'a w oku2014 2015-0,05zlod'l m'powrprzLhnr

3)

od grunt6r, pod nodami povrierzchniowymi stoiqcymi lub s/odami powierzchniowymi plynqcymi
iezior izbiomik6w saucznych - 4,00 zl od t ha polbzchni,

4)

od grunt6w pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnet slalulowel dziala noaci po2lku
pLb rcznego p zer o ganzacle pou y,l,L pub rc.'1ego - 0.37 zl od ' rr7 pow.erTchl

5)

od grunlow nrezabudowanych objelych obszarem rew la izacjr o kt6rym mowa w ustawie z dn a I
paidziernika 2015r o rew[alzacti (Dz U poz 1177J pa+ozorych na lerenach dla ktorych
m ejscowy plan zagospodarowanla przeslrzennego przewduie przeznaczenie pod zabudowe
mreszkaniowq. uslugowq albo zabudow9 o przeznaczeniu mieszanym obejmulecym wylqcznie le
rodzaje zabudowy leZeiod dnia wej6cia w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w
uplv'lal ohres 4 ai a w tvrr c?ase nre za\onczoro budowy zgodnre z orzeorsamr orawa
bLdowla-eqo - 2,9811od 1 r' powierchr

6)

od budynk6w mieszkalnych lub ich czesci - 0,70 zl od 1

7)

od budynkow lub ich cze6ci zwiezanyc!, z prowadzeniem dzialalnosci gospoderczej oraz od
budynhow mieszlalnych lub ich czeaci zajetych na prowadzenie dzialalnosc gospodarczej
. 22.55 zl od m' powe'zchrr Lzytlowe_

m'?

powierzchni uzytkowej

8) od noviro por'Btalych budynk6w lub bh
gospodarczq, oddanych do u4dtowania

czesci zwiqzanych

w roku 2014, 2015

u2ytkowej,

-

z

prowadzenieq dzieLlnosci
zl od '1 m' powierzchni

i,OO

9)

od budynk6w lub ich czesci zajqtych na prowadzenie dziablnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowenym malerialem sEwnym - 10,59 zl od I m' powrerzchni u2ylkowet.

10)

od budynkow lub ich czeSci zwiezanych z udzielaniem Swiadczei zdrowotnych w rozumieniu
pzepis6w o dzialalnosci leczniczej zaietych pzez podmioty udzielaiqce tych Swiadczed - 4,40 zl
od 1 m'powiezchni u2ylkowej.
w tym zajQtych na prowadzenie odplatnej stalutowel
dzialalnosci po2ytku publicznego przez organizacje po2ytku publicznego 7,10 zl od 1 m'

11) od pozostalych budynk6w lub ich cz?6ci,

-

powierzchni u2ytkowej,

12) od budowli- 2 % ich wartosci

52
Zaoqdza aie pobdr podatku od nieruchomo6ci, podatku rolnego, podatku lesnego
zobowi+anh podatkorcgo w drodze inkasa.

i

lqcznego

s3
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy

s4
Uchwale oglasza siQ w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwe Slqskiego oraz na leblicach ogloszei

$5
Uchwale oglasza sie

w

Ozienniku UtzQdowym Woja'v6dztwa Shskiego

z

mocq obowiqzujqcq

od 1 sgcznia 2018r.

zaA
Piot Baiak

