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Gzerwlonka-LeszczYrry Zarzqdzenie Nr 322112
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 4 patdziernika 2012 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2013
roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22001r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.), w zwiqzku z g
3 | 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 mala 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczegotowego sposobu konsultowanta z radq dziatalnoSci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci
statutowej tych organizacji, (Dz. Un. Woj. Slqskiego Nr 131, po2.2160).

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
Przeprowadzid konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od nieruchomoSci obowi4zujecych od dnia 1 stycznia 2013
roku.
Ustalid term in przeprowadzenia konsultacji od 05. 1 0.2012r. do 1 9. 1 0.2012r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach se organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22010r. Nr 234 poz.1536 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaty mozna zglasza1:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq e lektron ic znq na ad res e-mai I rp@ czerwion ka- leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6nief oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty nale?y do kompetencji Kierownika Referatu Podatkow

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie pzez organizacje opiniiw terminie okre6lonym w S 1 pkt 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS 1 pk t  1"
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s3
1" Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
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CzenvIonka-Leszczyny PROJEKT

Uchwala Nr ..1 I 12

Rady Miejskiei w Gzenrionc+Leszcrynach

z dnia 2012 r.

w sprawie okre6lenia nrysoko6ci stawek podatku od nieruchomoSci obowigujqcych od dnia
I stycznia 2013 roku

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U.22001 r. Nr 142 po2.1591 zp62niqszymi zmianami),
- art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioplatach lokalnych (tekst jednolig Dz. U.

22010r. Nr 95, poz. 613 z p62niqszymi zmianami)
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Rada Mieiska w Gzerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqpuje:

sl
OkreSla sig nastgpuj4ce stawki podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny:

1)od grunt6w:
a) ariqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, bez wzglgdu na spos6b

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,87 zl. od'l rn2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajq$ch na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,50 zl. od

t ha powiezchni,
c) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnoSci pozytku

publicznego pzez organizacje poZytku publicznego - 0,42 zl. od 1 m2 powiezchni;

2) od budynk6w lub ich czgSci:
a) mieszkalnych - 0,7221. od 1 m" powiezchni u2ytkowej,
b) ariqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub

ich czgSci zajqtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - 22,81 zl. od 1 m2 powiezchni
u2ytkowej,

c) zajqtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym -9,74 zl. od 1 m'powierzchni u2ytkowej,

d) zui4zanych z udzielaniem Swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu pzepis6w o dzialalno6ci
leczniczej, zajgtych pzez podmioty udzielajece tych Swiadczeri - 4,04 zl. od 1 m2 powiezchni
u2ytkowej,

e) ga'a?y w budynkach niemieszkalnych or&. garazy wolnostojqcych nie anviqzanych
z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczei - 7,65 zl. od 1 m2 powiezchni u2ytkowej,

0 pozostalych budynk6w lub ich czgSci nie wymienionych w pkt 2 lit. "a' do n€", w $m zajgtych
na prowadzenie odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego przez organizacje po2ytku
publicznego - 5,14 zl. od 1 m2 powiezchni u2ytkowej;

3) od budowli - 2oh ich wartoSci okreSlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach ioplatach lokalnych

s2
Traci moc uchwala Nr Xlll/144111 Rady Miejskiej w Czerwionc*Leszczynach z dnia 28 pa2dziernika
2011r. w sprawie okre5lenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci obowiqzujEcych od dnia
1 stycznia 2012 roku (Dz. Uz. Woj. Sl. 22011r. Nr 282, poz. 4727)



s3
Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 't4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego z moceobowiqzujqcqod dnia 1 styczni- 2013 roku. Podlega ona pod'aniu do
wiadomo6ci mieszkaic6w w spos6b nryczajowo pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokalnej "Kuried' oraz tablicach ogloszeri w siedzibie Uzqdu i w poszczeg6lnych solectwach
idzielnicach.
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