
Uchwała Nr  XIX - 143/04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie  podatku od nieruchomości.

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,   art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym – (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 
113 poz.984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806,; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 
poz.1055. Nr 116 poz.1203)  
art.5, art.7 ust.3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – ( tekst jednolity - Dz.U. z 2002r. 
Nr 9 poz.84,  Nr .200,  poz. 1683;  z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 
203 poz. 1966; z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291)

Rada Miejska w Baborowie        u c h w a l a     co  następuje :

§ 1.

Określa się roczną stawkę podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :

1) od 1 m2 powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,64 zł,

2) od 1 ha powierzchni  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,51  zł,

                  3)  od 1 m2 powierzchni  pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,23 zł 

   2. od budynków lub ich części :
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na 

potrzeby mieszkalne   –  0,53  zł,  
              

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od  budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 17,34 zł  

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu  kwalifikowanym  materiałem siewnym – 8,31  zł

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,47zł  

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym  zajętych na 
prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  – 5,58  zł  

6) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części będących własnością lub 
w użytkowaniu osób, których w gospodarstwie domowym jedynym źródłem utrzymania jest 
emerytura lub renta –  3,06  zł, 

3. od budowli – 2 % ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 – tekst jednolity z  
późniejszymi zmianami



§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby  kultury  i sztuki, ochrony przeciwpożarowej     utrzymywane 

przez jednostki OSP,

2. grunty, budynki i budowle lub ich części, stanowiące gminny zasób nieruchomości z  wyjątkiem powierzchni 
wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3. grunty, budynki i  budowle lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i  
    uzdatniania wody   na cele socjalne i zaopatrzenia ludności. 

4. zorganizowane składowiska odpadów stałych,

5. sieć ciepłowniczą  będącą  własnością gminy,

6. sieć kanalizacyjną na terenie gminy,

7. pozostałe budynki lub ich części powierzchni użytkowej będących w posiadaniu emerytów i rencistów, 
którzy przekazali gospodarstwo rolne w 10 letnią dzierżawę w celu nabycia prawa do emerytury lub renty z 
ubezpieczenia społecznego rolników, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,

§ 3.
1.  Zwolnienie od podatku od nieruchomości,  o którym mowa w § 2  pkt.  6   stanowi pomoc publiczną  w 
rozumieniu art.87 Traktatu  ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.WE nr 325 z dnia  24 grudnia 
2002r.),  która  jest  zwolniona  z  wymogu notyfikacji  wynikającego z  art.88  ust.3  Traktatu,  ze  względu na 
spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w 
sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie 
z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających 
dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys euro.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr  X-77/03  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  3 grudnia 2003r. 
w sprawie podatku od nieruchomości .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego,  z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2005 roku.

2


