UCHWALA NR 111/9/10
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

I

z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci i zwolnien od tego podatku na terenie
Gminy Tarnów Opolski
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142
, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r nr 95, poz.613 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
§ l. Ustala sie nastepujace roczne stawki podatku o nieruchomosci na terenie gminy Tarnów Opolski:
l) od gruntów:
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,71 zl od 1 m2powierzchni
b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zl od lha powierzchni
c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego 0,13 zl od l m2powierzchni
2) od budynków lub ich czesci:
a) mieszkalnych 0,60 zl od l m2powierzchni uzytkowej
b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 19,28zlod l m2powierzchni uzytkowej
c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
9,24 zl od 1 m2powierzchni uzytkowej
d) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych ,
zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen 3,00 zl od l m2powierzchni uzytkowej
e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego 4,00 zl od l m2powierzchni uzytkowej.
3) od budowli: 2 % ich wartosci okreslonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznie
1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U z 2006r. nr 121, poz. 844 ze zm.) .
§ 2. Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci grunty, budynki lub ich czesci oraz budowle
l) zajete przezjednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego gminy Tarnów Opolski.
2) zajete przez stowarzyszenia i instytucje kultury nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4. Traci moc uchwala Nr XXITJ/179/08 z dnia 12 listopada 2008 r Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci i zwolnien od tego podatku na terenie gminy
Tarnów Opolski.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Opolskiego z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2011 r.
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