
UCHwAŁA NR xxv/ Ąhb tzoos
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 200| r. Nr I42, poz. 159l; z 2002 r. Nr 23, poz.

220, Nr 62, po2.558, Nr 7I3, po2.984, Nr 753, 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. 1203,22005 r. Nr 172,po2. l44I;22006 r. Nr I7,poz. 128, Nr 181, poz.

1337;22007 r. Nr 48, po2.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 i

art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 sĘcznia I99I r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

U.22006 r. Nr t21,po2.844, Nr 220,po2. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.

1775, Nr 249, poz.1828, Nr 257,po2.1847,22008 r. Nr 93,po2.585, ].{r 116,poz.

730), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

$ l. określa się wysokośó rocznych stawęk podatku od nieruchomości dla

Gminy Dobrzeń Wielki :

l ) od gruntów:

a) zwlązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od l m2

powierzchni0,65 zł,

b) pod jeziorami, zajęĘch na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych, od 1 ha powierzchni3,14 zł,



c) pozostałych, w tym zajęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego od

1 m2 powierzchni 0,I5 zt,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od I m2 powierzchni ufikowej 0,52 zł',

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej otaz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajęĘch na prowadzenie działalności

gospodarczej, od I m2 powierzchni uzytkowej |7,00 zł',

c) zajęĘch na prowadzenie działa|ności gospodarczej w zakręsię obrotu

kwalifikowanym materiałęm siewnym, od 1 m2 powierzchni uĄrtkowej 8,00

zł,

d) zajęĘch na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczęń zdrowotnych, od I m2 powierzchni uzytkowej3,20 zł,

e) pozostĄch, W tym zajęĘch na prowadzęnie odpłatnej statutowej

działalno śc i p o zlku pub 1 i czne go ptzęZ or ganizacje p o zytku pub 1 i czne g o

- do 25 m2 powierzchli _ 4,30 zł' od 1 m2 powierzchni użytkowej,

. od nadwyzki powyżej 25 n2 powierzchni _ 3,00 zł'. od I m2

p owierzchni użytkowej ;

3) od budowli 2 % od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1

pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 72 stycznia 1997 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (D,.U . z 2006 r. Nr. |21 poz. 844 z późn. zm.):

$ 2. 1 . ZwaLnia się od podatku od nieruchomości, z wyjątkiem

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

nięruchomości lub ich części zajętena

a) dz\ałalnośó kultury i sztuki,

b) działalnośó jednostek ochronyprzeciwpoŻarowej,

c) dział'aLność gminnych jednostek organizacyjnych,



d) kultury ftzycznej, sportu i rekreacji,

e) cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku

publicznego.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle shrzące do

zaopatrywania mieszkańców Gminy w wodę oraz odprowadzania

i ocryszczania ścięków

s 4.Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwała Nr Xlvl99l2007 Rady

Gminy Dobrzęń Wielki z dnia 25 puŹdzięmika 2007 r. w Sprawie okręślenia

wysokości stawek podatku od nieruchomości.

$ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

$ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

opolskiego i wchodziw Ęcie z dniem 1 stycznia 2009 r.

P rze w o1!nf 49lRadyoG m i ny
DobpeąłWidlKr---'.-'_ tjy> \
Norbert Stabik


