
Uchwała Nr XV/100/2007
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2008 roku.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr
142 z 2001 roku , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz pkt. 1 i 2
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2008r. M.P. 47 poz. 557 z dnia 3 sierpnia 2007r.

RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU

uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 inną niż rolnicza lub leśna

a - od powierzchni użytkowej zajętej na hotele oraz na pozostałe obiekty
 noclegowe , turystyki i inne miejsca kwaterunkowego zakwaterowania
 (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Dział 55.1, 55.2) : za 1 m² 14,20 zł

b - od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie pozostałej
 działalności gospodarczej za 1 m2 18,75 zł

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni. 8,86 zł

4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 świadczeń zdrowotnych 3,84 zł

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
 odpłatnej działalności statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
 pożytku publicznego od powierzchni użytkowej za 1m² 5,03 zł

6) od wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 %

7) od powierzchni gruntów
 a - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² 0,71 zł
 b - grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
 pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 0,30 zł
 c - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

 wodnych za 1 ha 3,74 zł

§ 2

Zwolnić z podatku od nieruchomości na rok 2008:

1) grunty i budynki służące do ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty i budynki wykorzystywane na cele kulturalne,
3) grunty i budynki wykorzystywane na cele pomocy społecznej,
4) grunty i budynki wykorzystywane do celu bezpieczeństwa publicznego,
5) grunty i budowle związane z gospodarką ściekową.



§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

       GRZEGORZ WAŁEK


	Uchwała Nr XV/100/2007
	Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
	RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU


