UCIIWALA NR XWI99I2OO7
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnin'fs ptździernika 2007 r.
w sprawieokreślenia
wysokości
stawekpodatkuod nieruchomości
Na podstawieań. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z Mia 8 marca 1990 r. o
gminnym(DZ'U. z 2001r. Nr l42,poz. 1591z póżn.zm')oraz art.5i
samorządzie
art.7 ust. 3 ustawyz dnta12 sĘcznia 1991r. o podatkachi opłatachlokalnych (Dz.
U. z 2006r' Nr 121,poz.844z późn.zn-r.), RadaGminy DobrzeńWielki uchwala,
co następuJ
e:
rocznychstawekpodatkuod nieruchomości
dla
$ 1.okeśla się wysokość
Gmlny Dobrzeń Wielki :
1)

od gnrntów:

a)

zwięartych z prowadzeniemdziałalności
gospodarczej,bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2
powierzchrti
0,60ż,
b)

pod jeziorami, zajęĘch na zbiomiki wodne fetencyjnelub elęktrowni

wodnych,od 1 ha powierzchni3,74zł,
c)

pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstafutowej

poąytkupublicznegoprzsz organtzaĄepoĄtku publicznegood
działalności
I rri2powierzcŁmi0,\f zł,
z)

od budynkówlub ich części:

a)

mieszkalnych,od l m2 powierzchniużry'tkowej
0,50 zł,

b)

związarLych z plowadz€niem działa,lnościgospodarczej oraz od

budynków mieszkalnychlub ich częścizajętychna prowadzeniedżała]ności
16,50zł,
gospodarczej,
od 1 m2 powierzchliużrytkowĄ
c)

gospodarczejw zakresie obrotu
Zajętychna prowadzeniedziałalności

kwalifikowanymmateriałemsiewnym,od 1 m2 powierzchni użłtkowej7,50
zł'
d)

zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie

zdrowotnych,od 1 m2 powierzchniuĄtkowĄ 3,20zł'
udzielaniaświadczeń
e)

pozostĄch, w tym zajętych na plowadzenie odpłatnejstatu1owej

ptzez organizacjepozytku publicznego
poż,1tkupub1tcznego
dźałalności
. do 25 m2 powierzchni_ 4,10złod 1 m2 powierzchniua,tkowej,
- od nadw1zki powyżej 25 m2 powierzchni _ f'90 Zł' od l m2
powierzcbniuż1'tkowej
;
na podstawieart' 4 ust.]
określonej
od budowli 2 % od ich wartości
plć3 iust.3 - 7 ustawyz dnia I2 sĘcznia 1991r. o podatkachi opłatach
3)

1okalnych( Dz. U. z 2006r. Nr. 12I poz.844z późn.zm,),.
$2. 1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości,z wyjątkiem
prowadzenia działalności gospodarczej,
wykorzystywanych do
lub ich częścizajętena:
nieruchomości
a)

kultury i szhrki'
działalność

b)

działalnośójednostekochronyprzeciwpozarowej,

c)

działalnośćgminnychjednostekorganizacyjnych,

d)

kultury fizycznej, spodu i rekeacji,

e)

cele obronnościi bezpieczeństwapaństwaoraz utrz}maniapolządku

publicznego.

2' ZwaIrlla się od podatkuod nieruchomości
budynki i budowle służące
do
zaopaĘrvania mieszkńców

Gminy w wodę oraz odprowadzania

i oczyszczaniaścieków
Nr II}7l200fRady Gmny
$ 4. Z dniem31 gnrdnla2007r. tracimoc uchwała
Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnla 200f t' w sprawie określeniawysokościstawek
podatkuod nieruchomości.
$ 5. WykonanieuchwĄ powierzasięWójtowi Gminy DobrzeńWielki.
$ 6. 1.Uchwałapodlegaogłoszeniuw Dzienniku UrzędowymWojewódxwa
opolskiegoi wchodziw Ącte z dnlem1 stycznia2008r'
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