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Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy na 2013r.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym (tekst jecinolĘ Dz.lJ.zZ001 r. Nr !42, poz, 1591 zpóźn, zm,), afi,5 utawy_z dnia

iź,ićr"ii 199l r. o pódatkach i opłatach lokalnych (tekstjednolify Dz.U z 2010 r. Nr 95,

por.'ali ,ptz".zn.) w związku z óbwieszcreniem I4inistra Finansów z dn. 2 sierpnia 20|2r,

* rp.u*i" gO.nych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20l3 roku (M, P,

z dn. 1+ sieipnia 2O12r.,poz.587) uchwala się, co następuje:

§1

okr.eśla się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok w następujących

wysokościaclr:

1. od gruntów:

a) związanyc|l z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwal-ilikowarria w ewidetrcji gruntów i budynków:

- 0,54 zł od l m2 powierzchni

b) pod jeziorami , z,ajętychna zbiorniki wodne, retencyjnę lub eloktrowni wodnyclr:

, 4,33 zl od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

putli"rr,,"go przez otganizacle pożytku publicznego:

0,22 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub iclr części:

a) rnieszkalnych: - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni uZy,tkowej

b) związanyclr z prowadzenietn działalności gospodarczej oraz budynków mieszltalnych

tur i"n 
""ęS"i 

zajęlych na prowadzenie działalności gospodarczej:

15,28 zł od 1 m2 powierzclni użl,tkowej

c) zajętych na prowadzenic działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

matęriałem sicwnym:

?,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) z,wiązanych z udzielaniem świaclczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o'działalności leczrriozej, zajętych przez poclmioty udzielająoe tych świadczeń

Y

- 1,55 zl ocl 1 m2 powierzchni użytkowej



ę) pozostĄch, w Ęm zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożltku
publicznego przez, organizacje pożltku publicznego

- 3,85 zł od 1 m2 powierzchni uZYkowej

3. od budowli:

a) związanych z dzińalrcścią w zakesie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w rozumieniu ustawy z dnla '7 czenvca 2001r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę

i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolĘ Dz.U. z 2006r, Nr 1,ż3, poz. 858 z póżn. zm.)

- 1 oń ich waftości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,

b) pozostĄclr - 27o ich wartości okeślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§2

Wykonanie uchwĄ pońerua się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.

§4

Uchwała wchodzi w źycie po upłlłvie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2013 r.
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UZASADNINIE

do uchwały Rady Gminy Górno
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na terenie grniny na 2013r

Zgodnie z zapisem art. 5 ust.l ustawy z dnia 7ż stycznia 1991r. o podatkach

i opłatach lokalnych (tekst jednolĘ: Dz. U, z ż0l0r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy w drodze

uchwały okeśla wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W obwieszczeniu z dnia 1,4 sierpnia 20l2r. (M.P.2012.587) Minister Finansów ogłosił górne

granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r., których rada gminy przekoczyć nie

może. W myśl aIt. 20 ust.l ww, ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym

roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym

wskźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym

stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okesu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r.

(M.P.20l2.508), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszlłn póhoczu 20l2r,

w stosunku do pierwszego półrocza2011r. wyniósł l04,0 (wzrost cen o 4,0 %).

Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust.l pkt.3 rada gminy moźe

różnicowaó wysokość stawek od poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,

uwzględniając w szczególności rodzaj powadzonej działalności Celem przymania przez ustawodawoę

uprawnień radzie gminy w sprawie zróżnięowania stawek w podatku. jest dostosowanie stawek

ustawowych do warunków lokalnych gminy.

Niniejsza uchwała nie przewiduje udzielania pomocy publicznej, o której mowa w art. 20b

i 20c ww. ustawy.

Jednocześnie rada gminy podejmując uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek

W podatku od nieruchomości zobowiązanajest do uwzględnienia budżetu Gminy Gómo, tak po strorrie

dochodówjak i wydatków, z których to zasobów finansowych realizowane sązadania gminy.

Uprawnienia wyrrikające z wyżej wymienionych przepisów sąpodstawądo podjęcia

uchwały w przedslawion}Tn brzmieniu.
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