
Uchwała Nr  112/XXI/2005
Rady Gminy w Przyrowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

W sprawie: określenia podatku od nieruchomości na  2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym/ tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.Dz..U.Nr 23 z
2002r poz.220, Dz.U.Nr  62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 214 poz.1806 oraz Dz.U. z
2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr
172 poz.1441/ , art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych/ Dz.U.Nr 62 z 2000r poz.718 ,Dz.U.Nr 46 z 2001r poz.499,
Dz.U.Nr 74 z 2002r poz.676, Dz.U.Nr 113 z 2002r poz.984, z 2003 r Nr 65 poz.595, z 2004r Nr
96 poz.959, z 2005 Nr 64 poz. 565/,  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych /tj. Dz.U.Nr 9 poz. 84 z 2002 roku, ze zmianami Dz.U.Nr 200,poz.1683,
oraz z 2003 r Nr 96 poz.874, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, w 2004 r Nr
92 poz.880,  poz.884,  Nr 96 poz.959,Nr 123 poz.1291,  w 2005 r  Nr 130 poz.  1087, Nr 164
poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz. 1419/  oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27
października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych /M.P. Nr 68 poz. 956 z dnia 14.11.2005 roku/

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok:

a) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m. kw. pow. użytkowej     zł.      0,55
b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
    inną niż rolnicza lub leśna 1 m.kw. pow. użytkowej                                  zł.    17,40
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
    siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej                                           zł.      8,58
d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m.kw. pow.użytkowej zł.      2,05
e) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
    pożytku publicznego od 1m.kw.                                                               zł.      4,00
f) od budowli             2% ich wartości
g) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania:
    - energii elektrycznej lub ciepła,             2% ich wartości
    - linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,             2% ich wartości
    - rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody,    1% ich wartości
    - od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków,             1% ich wartości
h) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    inna niż działalność rolnicza lub leśna bez względu na sposób zakwalifikowania
    w ewidencji gruntów od 1 m.kw. powierzchni gruntów                        zł.      0,62
i) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 



    lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                              zł      3,61
j) od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
   statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
   publicznego od 1 m.kw. powierzchni                                                       zł.     0,16

§ 2

Zwalnia się  z podatku od nieruchomości budynki i grunty przejęte na własność Gminy
Przyrów nie przekazane w posiadanie zależne,  zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w
posiadaniu bez tytułu prawnego.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty związane z ochroną
przeciwpożarową.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane do ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zwalnia  się  z  podatku  od  nieruchomości  grunty  wspólnot  gruntowych  do  czasu
uregulowania stanu prawnego.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budowle służące ochronie środowiska.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 79/XV/04 z dnia 30 listopada 2004 roku.
    

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Śląskiego i  na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

     Przewodniczący
     RADY GMINY

                                      (-) Rajmund Michalik


