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Burmistrza Gminy i tliasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 12 pa1dziernika 2011 roku.

w sprawie: konsultacii proiektu uchwaly dotycz4cei okre6lenia wysoko.6ci
stawek podatku od nieruchomoSci obowi4zuj1cych od dnia { stycznia 2012
roku.

Na podstawb art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2A01r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.), w ariqzku z g
3 , 4 Ucfiwaly Nr U585/1A z dnrn 28 maia 2O1Or. Rady Miejskiei w Czerwion@-
Leszczynach w sprawie szczeg6fowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
poffiu publicznego lub organizaciami pozarzqdorymi i podmiotami wymbnionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 l$ietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O1Or. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.\
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dziatalno6ci
statutowej tyctr organiz$i, (Dz. Urz.. Woi. SQsklego Nr 131, po2.21601.

zaszqdzam, co nastgpuje :

s1
Pzeprowadzid konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest proiekt uchwalyRady
Mieiskiej w Gzenrionce - Leszcrynach w sprawie okreSlenia wysoko6ci
starvek @atku od nieruchomoSci obowiAujecych od dnia 1 stycznia 2012
roku.
Ustafi6 termin przeprorradzenia konsultacji od 13.10 .2011r. do27.10.2011r.
Podmiotami uprawnionymi do LrdziaftJ w konsultaciacfi sq organizacie
pozarz4doure oraz podmioty urymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwiehia 2003r. o dziaftalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z2A1Ar. Nr 234 poz. 1536 zpftin. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
w formie pisemnei na adres: urzad Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, &2n Czerwionka-Leszczyny (decyduie data rrvplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektron icznq na ad res e-mai I rp@czenrvion ka- leszczyn y. co m. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyiasnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
proiektu uchwaly nale2y do kompetencii Kierownika Referatu Podatk6w.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rei m(xra w S 1 pkt 1 stanovtri zaQgznik do ninieiszego
Tarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez organizacje opiniiw terminie okre5lonym w S 1 pkt 2
oiznacza akceptacig prredstawionego proiektu ucfrwaly, o kt6rej mowa
wSlpkt l .
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s3
1. Sprawozdanle z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zat4czy udasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje le na stronie intemetowei
Urzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4
\Affkonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5
Tan4dzenie wchodl w zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

UchwalaNr. . t  /11

Rady ilieiskiei w Czelwionce{eszczynach

z dnia 2O1l r.

w sprawie okre6lenh ulysoko6ci sCawek podatku od nleruchqno6ci obowirpr{pych od dnh
1 stycznia 2012 roku

Na podstawie:
- art 18 ust.2 pkt 8, art 40 ust 1, arL 41 ust 1 ustarry z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U.z2OO1r. Nr 142 po2.1591 z p62niejszymizmianami),
- art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o @atkacfr i ophtach bkalnych (tekst jednofig Dz. U.

z2010r. Nr 95, poz. 613 z p6tniejszymi zmianami)
na wnlosek Burmbtrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada llieiska w Gzeruionce-{eezczynach
uchwah, co nastgp{e:

s{
Okre6h sh nasQpuiege stau,ki podatku od nbructromo5ci oboriq.zujqge na terenb Gminy i Miastra
Czerwion ka-Leszczyny:

1) od gruntdr:
a) auiq3anych z proradzeniem dziatalno$ci gos@arczej, bez wzgledu na spos6b

zakwaliftkorania w ewidencji grunt6rv i budynk6w - 0,83 zL od 1 m, powiezchni,
b) pod ieziommi, zaietych na zbiomikiuodne retencyjne lub ebktrwni wodnyctr - 43:l zL od

t ha poriezchni,
c) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplahej statutowei dziablnGci pozytku

publkznego pzez organizacie po2ytku publicznego - 0'.|O d. od 1 nF porierzchni;

2) od budynk6w lub ich czgSci:
a) mieszkalnych - 0,69 zL od 1 rf powbrzchni u2ytkorei,
b) zviq.zanyctt z prorr:adzeniern dzialalnodci g6podaecr4 oraz buclynkdr mieszkalnyclr lub ich

cz$ci zajqtych na pruuadzenie dzialalnofci gospodarczej - 21,93 d. od 1 nf powiezchni
u2ytkowej,

c) zaie$rch na pnrtadzenb dziab[rpGci Spodffizei w zakresb ffiu kwalifikwanym
materiaftem siewnym - 9,37 zl. od 1 rf powiezchni u2ytkowej,

d) ariq.zanyctt z udzielaniem Swiadczei zdrowotnych w rozumieniu pzepis6w o dzialalnoSci
bcznieei, zajetych przez podmbty udzbhi@ tych $riadczefi - 3,88 A- d 1 m2 porbzchni
u2ytkowej,

e) gara2y w budynkach niemieszkalnych oraz garazy wolnostoiryph nie zviq.zanych
z rclr€dzenbm &iahlrpSci gcpodarczc{ -7,# d. od 1 rf povl*rzcfini ttr$korei,

0 pozostalych budynk6w lub ich czgSci nie wymienionych w pkt 2 lit ,a' do,eo, w tym zajgtych
na prowadzenie odplatnei dzialalno€ci pozytku publicznego pzeiz organizacje po4ttku
publicznego -4Sl zL od I rn2 porierzchni u2ytkorej;

3) od budowli - 2% bh wartoSci okre6lonej na podshvie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. $7 ustawy
o podatkach iopArcn bkalnycfi

s2
Traci rnoc uchwah Nr Llll/63U10 Rady MklFkiei w Czerwionce-Leszcrynach z dnra24 wze$nia 2010
r. w sprawie okrcSlenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqgych od dnia 1
stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Woi. Sl. z2010r. Nr229, poz. 3314)



s3
V\ffkonanie ucftwaly powieza sig Burmistrzorri Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s4
Uchwah urchodzi w 2ycie po uplyrir-" 14 dni od dnia ogrbszenia w Dzienniku Uzqdourym
Wojarv6dztwa Sqsfiego z moc4obowiq3uj4ceod dnia 1 stycznii 2012 roku. Podlega ona pod-aniu do
wiadomoSci mieszkafic6w w src6b vyczajowo pr4'jety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
bkalnei "Kurief oraz tablicach ogbszert w siedzibie Urzgdu i w poszczeg6lnych sobcfwach
idzielnicach.
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