RADA GMINY KOBIERZYCE

UCHWAŁA NR LII/577/05
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie okre lenia stawek podatku od nieruchomo ci na 2006 rok
oraz zwolnie od podatku od nieruchomo ci na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity: z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27
pa dziernika 2005r. w sprawie wysoko ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (M.P.Nr 68, poz.956 )
– Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nast puje:
§1
Ustala si na rok 2006 roczne stawki podatku od nieruchomo ci poło onych na terenie gminy
Kobierzyce:
1) od 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych lub ich cz ci
- 0,52 zł

2) od 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków i ich cz ci zaj tych na prowadzenie
działalno ci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych i ich cz ci zaj tych na
prowadzenie tej działalno ci
- 17,00 zł

3) od 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie

działalno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,37 zł
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia nast puj cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów mi dzy pa stwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u ytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ci arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit Polsk członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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4) od 1 m2 powierzchni u ytkowej budynków lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie
-

działalno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych
3,61 zł

5) od 1 m2 powierzchni u ytkowej pozostałych budynków i ich cz ci /gara e
-

wolnostoj ce i pozostałe budynki/
5,80 zł

6) od 1 m2 powierzchni u ytkowej pozostałych budynków i ich cz ci /budynki
-

gospodarcze/
2,50 zł

7) od 1 m2 powierzchni u ytkowej pozostałych budynków zaj tych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku
publicznego – 6,01 zł

8) od budowli - 2 % ich warto ci okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

9) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej,
-

bez wzgl du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,66 zł

10) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, a tak e gruntów zaj tych pod zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,52 zł
11) od 1 m2 gruntów pozostałych
- 0,20 zł
12) od 1 m2 gruntów pozostałych zaj tych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,32 zł
§2
1. Zwalnia si od podatku od nieruchomo ci:
a) budynki, budowle lub ich cz ci i grunty przeznaczone na działalno zwi zan z
ochron przeciwpo arow oraz zaj te na działalno
kulturaln , o wiatowowychowawcz i sportow , z wył czeniem cz ci nieruchomo ci zwi zanych z
prowadzeniem działalno ci gospodarczej
b) budynki, budowle lub ich cz ci i grunty wykorzystywane na cele budownictwa
socjalnego
c) grunty zaj te na cele grzebalne i grzebaliska zwierz t
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§3
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXIN/425/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004r. w
sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na rok 2005r. oraz zwolnie
od podatku od nieruchomo ci na 2005r.
§5
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Dolno l skiego.
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