Uchwała Nr XXXVII/167/2005
Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na terenie
gminy Cisek oraz zwolnie w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z
2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz.1457), w zwi zku z art. 5 ust. 1 i 2 art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i
Nr 203, poz.1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291, i Nr
281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167,
poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) Rada Gminy Cisek
uchwala, co nast puje:

§ 1.

Ustala si stawki podatku od nieruchomo ci w nast puj cych wysoko ciach :
1. Od budynków lub ich cz ci:
a/ mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej,
b/ zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej – 16,40 zł
od 1 m2 powierzchni u ytkowej,
c/ zaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej,
d/ zaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze
zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej,
e/ pozostałych, w tym zaj tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni
u ytkowej.
2. Od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Od gruntów:
a/ zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2
powierzchni,
b/ pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zaj tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni.
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§ 2.

1)
2)
3)
4)

Zwalnia si od podatku od nieruchomo ci grunty, budowle, budynki lub ich cz ci :
wykorzystane na potrzeby ochrony przeciwpo arowej,
wykorzystane na działalno sportow i w zakresie kultury fizycznej,
wykorzystywane na działalno kulturaln i prowadzenie bibliotek,
stanowi ce własno Gminy Cisek, o ile nie s w posiadaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, lub nie
s oddane w u ytkowanie wieczyste i nie korzystaj ze zwolnienia z mocy ustawy.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIV/105/2004 z dnia 03 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na terenie gminy Cisek
oraz zwolnie w tym podatku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego oraz na terenie gminy Cisek
w sposób zwyczajowo przyj ty.

Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

