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UCHWAŁA NrXIIl9t/201I
Rady Gminy w Górnie

z dnia 28listopada}Ot| r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od n
na terenie gminy nażtlżr,

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. olsamorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. zżaal r. Nr 142, p oz. I59I zpóźn. zm_, att_ s dŚtawy z dnia

12 stycznia §97 r. o pódatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. ,z 2aI0 r. Nr 95,

paz."613 z późn, r*,j * związku i obwieszczeniem Ministra Finansów z dn, 19.10.2011r,

* spra*ie gOrnych granic stawek kwotowych podatkow i opłat lokalnych w 2012 roku

(M p. , an. zs.io.zollr.Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:

§1

określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2alŻ rok w nastęPującYch

wysokościach:

1. odgruntów:
a) rvłiąranych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bezwzględu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budyŃow:

- 0,54 zł od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

- 4o33 ń ad L ha powierzchni

c) pozostaĘch, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŚci PozYtku
publicznego:

- 0,żż ń ad l m2 powierzchni

2. od budyŃow lub ich części:

a) mieszkalnych: - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni uzytkowej

b) zvviązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej orazbudpkow mieszkalnych

tub ictr-części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- 15,28 ź od l rnz powierzohni ufikowej

c) zajętych na prowadzeńe dzińalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanYm

materiałem siewnym:

-7rg8ź od 1 m'powierzchni użytkowej

d) nvią.zanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o'działatŃ ci leęzńczej, zajęte przezte podmioty udzielające tych świadczeń
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- 1o55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
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e) pozostĄch, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŚci PozYtku
publicznego

- 3,E5 ź od 1 m'powierzchni użytkowej

3. od budowli:

a) rvłiązanych zdziałalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania Ściekow
_ 1Yo ichwartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt" 3 ust. 3-7,

b) pozostałych - żyo ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 Pkt 3 i ust. 3-7

§2,

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa ŚwiętokrzYskiegO.

§4.

uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

od dnia 1 Ęcznia 2012 r.
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UZASAD|{INIE

do uchwały Rady Gminy w Gornie z dnia 28 listopada 201'lr.
lx sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

i "a 
terenie gminy na 207żr

l
ZgodniĘ z zapisem art. 5 ust.1 ustawy z dnia IZ stycznia 1991 L o podatkach

i opłatach lokdłnych (tekst jednolity: Dz.IJ. z 2010 L Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy,
w drodze uchwaĘ, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W obwieszczeniu z dnia 19 października 2011 L (M. P. Nr 95,poz.961) Minister
Finansow ogłosił górne granice stawek kwotowych podatkow i opłat lokalnych w 20I2r.,
ktorych rada gminy przeboczyć nie moze. W myśl art. 20 u§t.1 ww. ustawy gorne granice

stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na

następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaznikowi cen towarow i usfug
konsumpcyjnych w okresie pierwszego połrocza roku, w lłorym stawki ulegają zmianie,

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatern Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca

ZaIIr. (M P. Nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym
półroczu 2011r. lv stosunku do pierwszego połrocza 20I0r. wyniosł 1a4,ż (wzrost cen

o 4,żYo).
Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust.1 pkt.3 rada gminy moze

róznicować wysokość stawek od poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności rodzaj powadzonej działalności Celem przyznania przez
ustawodawcę uprawnień radzie gminy w sprawie zróżnicowania stawek w podatku jest

dostosowanie stawek ustawowych do warunkow lokalnych gminy.

Jednocześnie Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie otr<reślenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości zobowiązana jest do uwzględnienia budzetu Gminy Górno, tak
po §tronie dochodow jak i wydatków, z ktorych to zasobów finansowych realizowane są

zadańa Gminy.
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