2




Uchwała  Nr XIV/136/04  
Rady Gminy  Wręczyca Wielka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych

     Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 i pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia            8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9 poz.84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października   2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  (MP. Nr 46 poz.794)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka   
 uchwala:

§ 1

Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1/. Od gruntów:
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63zł od 1 m² powierzchni,
b)	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52zł od 
1 ha powierzchni,
c)	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12zł od 1 m² powierzchni;
2/. Od budynków i ich części:
a)	mieszkalnych – 0,51zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)	związanych z wprowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,66zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c)	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d)	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,58zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e)	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,16zł od 1 m² powierzchni;
3/. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

  § 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości ;
1.	grunty , budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby policji

§ 3

1.	Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej z wyjątkiem wymienionych w par. 2 ust. 2 obowiązane są do wpłacenia podatku od nieruchomości w ratach 
i terminach:
-	do dnia 15 marca,
-	do dnia 15 maja, 
-	do dnia 15 września,
-	do dnia 15 listopada
      roku podatkowego do sołtysa wsi lub na właściwy rachunek budżetu gminy.
2.	Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są   
       obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu gminy za  
       poszczególne miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.


 


§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr VIII/85/03 z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.



                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       mgr Andrzej Ryś





























