RADA GMINY

UCHWALA Nr XXXI/ 216 /2013
Rady Gminy Popielow
z dnia 28 pazdziernika 2013 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnien z podatku od
nieruchomosci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645) w zwiajzku z art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opiatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy
Popielow uchwala, co nast^puje :

§1.
Uchwala si? wysokosc rocznych sfawek podatku od nieruchomosci:

1.

Odgruntow:

a) zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej. bez wzgledu na sposob zakwalifikowania
w ewidencji gruntow i budynkow

0,89 zl od 1 m2
powierzchni

b) pod jeziorami, zajejych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zl od 1 ha
powierzchni

pozostalych, w tym zaj^tych na prowadzenie odpiatnej statutowej dziaiainosci pozytku publicznego
c) przez organizacje pozytku publicznego

0,33 zl od 1 m2
powierzchni

2. Od budynkow lub ich cz?sci:

a)

mieszkalnych

0,74 zl od 1 m 2

powierzchni
uzytkowej

b) zwiazanych z prowadzeniem dziaiainosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich
czesci zaj^tych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej

20,35 zl od 1 m 2
powierzchni
uzytkowej

c) zajgtych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaiem

10,75 zl od 1 mpowierzchni
uzytkowej

siewnym

4,68 zl od 1 m2

zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych, w rozumieniu przepisow o dziaiainosci
d) leczniczej, zaj^tych przez podmioty udzielajajDe tych swiadczeii
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pozostaiych, w tym zajetych na prowadzenie odptatnej statutowej dziatalnosci pozytku publicznego
e) przez organizacje pozytku publicznego

3. Od budowli

5,35 zl od 1 ml
powierzchni
uzytkowej

2 % ich wartosci
okreslonej na
podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7

§2.
Zwalnia si§ z podatku od nieruchomosci grunty, budynki lub ich cze.sci oraz budowle:
1) przeznaczone na prowadzenie opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osob niepeinosprawnych
2) wykorzystywane na cele zwia_zane z kultura fizyczna i sportem oraz bezpieczehstwem przeciwpozarowym
a nie objf te ustawowymi zwolnieniami
3) przeznaczone na cele obronnosci i bezpieczenstwa pahstwa oraz utrzymania porzadku publicznego

§3.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy.

§4.

Traci moc Uchwala Nr XX/140/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieh z podatku od nieruchomosci.

Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzfdowym Wojewodztwa Opolskiego
z moca_obowia_zujaca^od 1 stycznia 2014 roku oraz zostanie podana do wiadomosci pubiicznej poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogloszeh.

Przewodniczacy Rady Gminy
Kad.ca Fr
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