
UCHWALA NR XXXVIII23412013
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz.613 ze zm.)Rada Gminy Tarnow Opotski uchwata, co nastltpuje:

§ 1. Ustala si~ nast~pujqce roczne stawki podatku od nieruchomosci na terenie gminy Tarn6w Opolski:

1) od gruntow :

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b zakwalifikowania
w ewidencji grunt6w i budynk6w 0,82 zl od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zaj~tych na zbiorniki wodne retencyjne ILibelektrowni wodnych 4,56 zl od 1ha powierzchni

c) pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po:zytku publicznego przez
organizacje po:zytku publicznego 0,16 zl od 1 m2 powierzchni

2) od budynkow tub ich cZltsci :

a) mieszkalnych 0,70 zl od 1 m2 powierzchni u:zytkowej

b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich cz~sci
zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 21,00 zl od I m2 powierzchni L1:zytkowej

c) zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
10,75 zl od 1 m2 powierzchni u:zytkowej

d) zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu prz~pis6w 0 dzialalnosci leczniczej ,
zaj~tych przez podmioty udzielajqce tych swiadczen 4,68 zl od 1 m2 powierzchni u:zytkowej

e) pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po:zytku publicznego przez
organizacje po:zytku pub!icznego 4,35 zl od 1 m2 powierzchni u:Zytkowej.

3) od budowli : 2 % ich wartosci okreslonej na podstawie artA L1st.! pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych ( Oz. U. z 2006 r Nr.121 , poz. 844 ze zm.)

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Tarn6w Opolski .

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013 traci moc uchwala Nr XXV/143/2012 z dnia 29 paidziernika 2012 r Rady Gminy
Tarn6w Opolski w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Tarn6w
Opolski.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Opolskiego .

§ 5. Uchwala wchodzi w :zycie z dniem 1 stycznia 2014 r.


