
Uchwała Nr XII/160/2002
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9
poz. 84 z 2002 r wraz z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31
października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych o podatkach i opłatach
lokalnych  / Dz. U. Nr .........poz......../  po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
oraz Komisji Działalności Społecznej. 

Rada Gminy Pawłowice.
uchwala:

§ 1

Roczne stawki podatki od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,50 zł.
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza

lub  leśna  oraz  od  części  budynków  mieszkalnych  zajętych  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 16,41 zł.

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,11 zł.

4) od  budynków  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,49 zł.

5) od pozostałych budynków lub ich  części,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej
działalności  pożytku  publicznego  przez organizacje  pożytku  publicznego  od  1  m2 powierzchni
użytkowej – 2,97 zł.

6) od budowli – 2 % ich wartości.
7) Od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami
mieszkalnymi – 0,62 zł.

b) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbol. dr – 0,05 zł.
c) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł.
d) po jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł. od 1 ha

powierzchni

§ 2

Zwalnia się  od  podatku  od nieruchomości  poza zwolnieniami  ustawowymi grunty,  budynki  lub  ich
części oraz budowle :
 zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych 

        i zakładów budżetowych za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności     
        gospodarczej.

 zajęte  przez  gminne  instytucje  kultury  i  wykorzystywane do  prowadzenia  własnej  działalności
kulturalnej.

 zajęte  na  potrzeby  ochrony  przeciwpożarowej  za  wyjątkiem  ich  części  przeznaczonych  na
działalność gospodarczą

 zajęte  na  prowadzenie  działalności  statutowej  w zakresie  kultury,  kultury  fizycznej  i  sportu  za
wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą

 zajęte na cmentarzu i domy przedpogrzebowe
 stanowiące własność mienia komunalnego nie oddane w posiadanie zależne



 rurociągi  i  przewody  sieci  rozdzielczej  wody  oraz  służące  do  odprowadzania  i  oczyszczania
ścieków, urządzenia kanalizacji deszczowej – stanowiące mienie komunalne

 oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolami Ws nie posiadające klas gruntu.

§ 3

W/w  podatek od osób fizycznych pobierają powołani inkasenci lub na rachunek bankowy numer
49844700050000001320000001 w Banku Spółdzielczym Pawłowice.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej ‘’Racje Gminne’’.

§ 6

Traci  moc Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości oraz
wzorów deklaracji podatkowych.

§ 7

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  14  dniach  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.


