Uchwela Nr ll /172018
Rady Gminy Pietrowlce
z dnla 03

W.lkie

grudnla 2018r.

w spr6wi6 okreslenla wysokoSci stewek podatk6w od nieruchomo6cl na 2019 rok

Na podstawie art. 18 usl.2 pkl

I

orez art.40 ust-'1,

art.41 ust. 1 uslawy z dnia 8 marca'1990 r.

o samorzadzie gminnym (lekst jednollty Oz.u. z 2018r. poz. 994) oraz arl. 5 usl. 1, an. 6 ust. 12 uslawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplalech lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z2O1At. poz. 1445.1,
art- 6b ustawy z dnia 15 listopada '1984r. o podalku rolnym (teksl jednolity Oz. U. z2O1h.

WL 1892\i an.

6 ust. 8 ustawy z dnie 30 paidzie'nika 20O2t. o Wdatk! leanym (tekstjednolily Oz. U.22017t. poz. 1821\
na wniosek W6jla Gminy
Rada Gmlny Pielrowice Wielkle

uchwala
s1

Okre6la sie nastepujace wysokoscislawek podalku od nieruchomosci:
1) od grunt6w zvllqzanych z prowadzeniem dzralalnoscr gospodarczej, bez wzglQdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunl6w i budynk6w , 0,85 zl od 1 m' powierlchni,

2)

od grunl6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno{ci gospodarczej, bez wzgledu na spos6b
zakwalifkowania w ewidencji grunt6w ibudynkdw, na kt6rych zlok6lizowane sa nowo powslale
budynki oddane oo uzylkowania w roku 2014. 2015 0,2O zl od 1nr pow,er1ch1i,

3)

od grunl6w pod wodama powierzchniowymi slojqcymi lub wodami powierzchniowymi ptynqcymi
jezior izbiornik6w sztucznych, t,00 zl od t ha powierzchni,

4)

od grunl6w pozostalych, w tym zajelych na prowadzenie odptatnej s_talulowel dzratahosci po2ytku
publicznego przez organzacle po2ylku pubhcTnego - 0,38 zl od 1 m' powierzchni.

5)

od grunt6w niezabudowanych obielych obszarem rewitalizacji, o kl6rym mowa w ustawie z dnia

I

paTdziet ka 2015r. o rewitalzacli (Dz. U. poz. 1777), i polo2onych na terenach, dla kt6rych
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowe, uslugowq albo zabudowe o przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wytqcznje le
rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w 2ycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w
uplynql okres 4 lal, a w lyln czesE nre zako6czono budowy zgodn,e z prTep.sami prawa
budowlaneqo - 2,98 zl od 1 m'oowierzchli.

6)

od budynk6w mies2kalnych lub ich

7)

od budynk6w lub ich czesci zvliezanych z prowadzeniem dzialaino5ci gospodarczej oraz od
budynk6w mreszkalnych lub ich czesci zajelych na prowadzenie dz alalnosci gospodarczej
- 22,70 zl od 1 m' powerzciqr uzytkowei,

czesci

O,72 zl od

I

m'1 Wwietzchni uzytkowej,

&

u

a(lig

8) od

nowo powstatch budynk6w lub ich czesci zwiqzanych z prowadzeniem^ dziafalnosci
w roku 2014,2015 -'1,00 zl od 1 m' powierzchni

gospodarczej, oddanych do u2ytkowania
u2rlkowel,

9)

od budynk6w lub ich czeSci zajetych n6 prowadzenie dzialalnosci gospodarc2ej w zakresie obrotu
kwalfikowanym malerElem s€wnym - 10,59 zl od 1 m'powierzchnr uzytkowej,

10) od budynk6w lub ich czesci zwiqzenych z udzielaniem awadczeh zdrowotnych w rozumieniu
peepis6w o dzialalno6ca leczniczei, zajetych peez podmioly udzielajqce tych swiadczei - 4,50 zl
od 1 m? powlerzchni u2y'kowej,
11) od pozoslalych budynk6w lub ich czesci,

w tym zajetych na prowadzenie odplatnej slal
dzialalno5ci po2ylku publicznego ptzez aeanizacie poZytku publicznego - 7,25 zl od
powierzchni u2ylkowej,

12) od budowli- 2 % lch wartosci

s2
zarzqdza

sh

pobor podetku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego

zobowiEzania podatkowego w drodze inkasa.

i

lqcznego

!3
Wykonanie uchwaly powierza

saQ

W6jtowi Gminy

s4
UchwalQ oglasza si9 w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Shskiego oraz na tablicach ogloszei-

ss
uchwalQ oglasza siQ

w

Dzienniku UtzQdowym Wojew6d2lwa Slqskiego

z

mocq obowiqzujqcq

od 1 stycznia 2019r.
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