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Uchwala Nr XX/193/2016
Rady Gminy Piet.owice Wielkie

z dnia 07 listopada 2016r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatk6w od nieruchomosci na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, ai.. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z p62n. zm.) oraz art. 5 ust. 1 , art. 6

ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 199'l r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z

2016i poz. 716 z pOZn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst

.iednolity Dz. U. z 2016r. poz. 617 z p62n. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa2dzierntka 2002r. o

podatku lesnym (tekst jednolity Dz. U.22016t. poz.374 z p62n. zm.) na wniosek W6jta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

sl
Okresla sie nastepujqce wysokosci stawek podatku od nieruchomosci:
1) od grunt6w zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglQdu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,83 zl od 1 m'powierzchni,

2) od gruntow zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglQdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w, na ktdrych zlokalizowane sq nowo powstale
budynki oddane do uzytkowania w roku2014,2015 - 0,05 zl od 'l m'powierzchni,

3) od grunt6w pod wodami powiezchniowymi stojqcymi lub wodami powiezchniowymr
plynqcymijezior i zbiornik6w sztucznych - 4,00 zl od t ha powiezchni,

5) od grunt6w niezabudowanych objgtych obszarem rewitalizacji, o ktorym mowa w ustawie z
dnia 9 pa2dziernika 2015t. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777\, i polo2onych na terenach, dla kt6rych
miejscowy plan zagospodarowania przestzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowe
mieszkaniowq, uslugowq albo zabudowe o przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylacznie te
rodzaje zabudowy, je2eli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uptynql
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoiczono budowy zgodnie z pzepisami prawa budowlanego - 2,98
zl od 1 m' powierzchni".

6) od budynkow mieszkalnych lub ich czQsci - 0,70 zl od 1 m2 powiezchni uzytkowej,

4) od grunt6w pozostalych. w tym zajqtych na prowadzenie odplatneJ statutowej dzialalnosci
pozytku publicznego ptzez otganizac.ie pozytku publicznego - 0,37 zl od 1 m' powierzchni,

9) od budynkow lub ich czescr zajQtych na prowadzenie dzralalnosci gospodarczeJ w zakresie
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym -'10,59 zl od 1 m'powierzchni uzytkowej,

7) od budynk6w lub ich czesci zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarcze.j oraz od
budynk6w mieszkalnych lub ich czesci zajetych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej - 22,55 zl
od 1 m' powiezchni uzytkowej,

8) od nowo powstalych budynkow lub ich czqsci zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarcze.i, oddanych do uzytkowania w roku 20'14. 2015 -1,00 zl od I m'powiezchni uzytkowej.



10) od budynk6w lub ich czgSci zwiazanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu
pr?epis6w o dzialalnoSci leczniczeJ, zalelych peez podmioty udzielajece tych Swiadczen - 4,40 zl od 1

m' powierzchni uzytkowej,

11) od pozostalych budynkow lub ich czqsci, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statu
dzialalnosci pozytku publicznego pzez organizacje pozytku publicznego - 7,'10 zl od
powierzchni u2ytkowej,

towe,l
1m'

12) od budowli - 2 % ich wartosci

s2

ZatzEdza sig pob6r podatku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego i lEcznego
zobowiqzania podatkowego w drodze inkasa.

s3

Wykonanie uchwaly powieza siq Wojtowi Gmany

s4

Uchwal9 oglasza siq w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Slqskiego oraz na tablicach ogloszen

ss

Uchwalq oglasza siQ w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Slqskiego z mocq obowiqzujqcq

od 1 slycznia 2017r
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