UCHWAŁA XX/236/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 / oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych / tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; zm. Dz.U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:
§1
Ustala się na terenie Gminy Biała następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2009:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,61 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,36 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich
części określonych w pkt 2 lit. „c”,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej, a wykorzystywanych wyłącznie na składowanie zbóż i nawozów

– 17,26 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,68 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,95 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

-2f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 3,38 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2
1. Zróżnicowanie stawek od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, pkt 2, lit. „c” stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.WE nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.), która jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającego z
art. 88 ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
( Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r. )
2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis,
otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 200
tys. euro.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§4
Traci moc Uchwała Nr XII/139/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Biała na 2008 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Białej Joachim Kosz

