
Uchwała Nr  II- 10/02
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  02 grudnia 2002 r.

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)    art.5 ust.1, 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)

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 gruntów  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
      bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,61 zł,

2) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,38  zł

                 3)   od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów  - 0,27 zł,

   2. od budynków lub ich części :
               

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na   
potrzeby mieszkalne –  0,50  zł,

              
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
16,70 zł,

3) od  1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu materiałem siewnym – 8,00  zł,

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług medycznych – 3,34 zł,

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 5,40  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 –  2,94 zł,

3. od budowli – 2 % ich wartości.



§  2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby świadczenia usług medycznych, kultury
    i sztuki, ochrony przeciwpożarowej utrzymywane przez jednostki OSP,

2. budynki mieszkalne i użytkowe oraz należące do tych budynków  budynki gospodarcze i pozostałe 
grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości,

3. budynki i  budowle lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i  
    uzdatniania wody  oraz rurociągi i przewody sieci  rozdzielczej wody   
    służące na cele socjalne i zaopatrzenia ludności. 

4.budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków
   komunalnych . 

5. zorganizowane składowiska odpadów stałych,

6. sieć ciepłownicza będąca własnością gminy.

7. budynki gospodarcze położone na terenie gminy Baborów  będące własnością podatnika podatku 
    rolnego, do ustalenia którego właściwym,  ze względu na miejsce położenia gruntów, jest wójt  
    ( burmistrz,  prezydent) innej gminy.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  4

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

§  5

Traci moc uchwała Nr  XXVIII-236/01Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 listopada 2001r.
 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Baborów na 2002 rok.

§  6

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego,  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.
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