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Cz e rw lonka- L.eszczyny

B u rm istrz" o ffi;?i1:H U:Hlii * -Leszczy n y
z dnia 25 wrzeSnia 2011roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcej okreslenia wysokoScistawek podatku od nieruchomo5ci obowlqzujqlych oo onia 1 stycznia 2014roku.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 19g0r. o samozqdziegm.innym (t9kst jednolity Dz. U. z2o13r.,.po_2,5g4 zp62n.zm.),w n'iqzkuz g 3 i4Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010r. n'aoy rr,riqi'tie;-*- c="*ionce-Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultow aiia i radq dzialalnoScipozytku publicznego lub glgaryzacja.ii goTlySdowymi i podmiotami wymienionymiw art' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3i. o dzialalnosci poiytt<u publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. lJ. z 2010r. Nr 2M poz. rcza z po2n. zm.)projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dbtyczqcych dziatalno6ci
statutowej tych organizacji, (Dz. urz. Woj. Slqskiego Nr 131, poz. ziool.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czenrionce - Leszczynach w spriwie 

'okres;lenia 
wysot<oSci

stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2014
roku.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 26.09 .2013r. do 10.10.2013r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i ani" zq
kwietnia 2003r. o- dlatglno6ci pozytku publicznego i o wolontaiiacie (tekstjednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 poz.1536 z p6tn. im.)
wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaty mozna zgfaszae:
w formie pisemnej na adres: UrzEd Gminy i Miasta Cienrvionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
poczq elektron ic znq na ad res e-mai I rp @ cze rwion ka- leszczyny. com. pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
udzielanie wyjasnieri or.az pzyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatk6w.

s2

Itoteft uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stan owi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie.przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 1 pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o' kt6rej mowa
wS 1 pk t  1 .



s3
1' sprawozdanie. 

.z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawioneRadzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania,. o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zarqczy wlasnestanowisko odnosnie uzyskanych opinii i ofuolkule je na ;tt** internetowejurzgdu Gminy i Miasta w czenrionce-tesiffiacn.

s4
wykonanie zarzqdzenia powierzam skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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Czenrlonka-loszczyny
Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 374t13
zdnia 25 wze6nia 2Oi3n

PROJEKT
Uchwa laNr . . /  / i 3

Rady Miejskiej w Gzenrionc+Leszczynach

z dnia 2013 r.

w sprawie okreslenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomosci obowiqujqcych od dnia1 stycznia 2014 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 samozqdziegminnym (tekst jednority Dz. rJ.22013 t. poz. sea i ;6i,ii"ir.yriiri"n"ril, "
- art' 5 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r.'o pooatm6ni'oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. u.22010r. Nr 95,.po2._613 z p62niejszymi zmianilli-
na wniosek Burmistza Gminy i Miasti izenrvionka-Leszczyny

Rada M iejska w Gzerwionc+Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
okresla sig nastgpujqce stawki podatku od nieruchomosci obowiqzujqce na terenie Gminy i MiastaCzenrvion ka- Leszczyny:

1) od grunt6w:
a) mtiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, bez wzglgdu na spos6bzakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w-- d,gg zt od',t m" powieitnni,
b) pod jeziorami, zajqtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,il zl odt ha powierzchni,
c) pozostalych, w tym zajqtych n3 ..orow3{3enie odptatnej statutowej dziatatnoSci po2ytkupublicznego pzez otganizacje pozytku pubticznego - 0,43 it oi t m; jiwiezcnni;

2) od budynk6w lub ich czg6ci:
3) mieszkalnych - 0,73 zl od 1 m" powiezchni u2ytkowej,
b) zariqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospoaarc)i$ oraz od budynk6w mieszkalnych lubich czqSci zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczel - 23,,Oizt oo t m" powilrzchni

u2ytkowej,
c) zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materialem siewnym - 9,93 zl od 1m2 powiezchni uzyikowej,
d) zdvilzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnycn w rozumieniu pzepis6w o dzialalnoSci

leczniczej, zajqtych pzez podmioty udzielajqce tych Swiadczerl - l,tig zl od 1 m2 powiezchni
uzytkowej,

e) gara2y w budynkach niemieszkalnych. oraz gara2y wolnostojqcych nie zwiqzanych
z prowadzeniem dzialalno5ci gospo darczej - 7 ,72 I oa 't- m" powiezlnni uzyttowel,

0 pozostalych budynk6w lub ich czgsci nie wymienionych w pit Z lit. ,a" do ,6', * tym zajgtych
na prowart'enie odpfatnej statutowej dziatalno6ci pozytku pubticznego pzez-organiijcle
po2ytku publicznego - S,ig zl od 1m2 powiezchni u2ytkowej; 

'

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

s2
Traci moc uchwala Nr XXV/297|12 Rady Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika
2012r- w sprawie okre6lenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci obowiqzujqcych od dnia1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. St. 22012r., poz. 4569)



s3
Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia oglcszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2014 roku. Podlega ona podaniu do
wiadomoSci mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo pzyjQty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokafnej "Kurie/' oraz na tablicach ogloszefl w siedzibie Uzgdu i w poszczeg6lnych solectwach
idzielnicach.
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