Uchwała Nr II/14/2002 
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 14 grudnia 2002 roku



w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości 


Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 6 ust 13 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianą: Dz. U. Nr 200 poz. 1683 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianą : Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 ) Rada Miejska uchwala :


§. 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w kwotach rocznie:
1). od gruntów:
a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł.
za 1m2 powierzchni,
b). pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł. od 1ha powierzchni,
c). pozostałych – 0,15 zł. od 1m2.

2). Od budynków lub ich całości:
a). mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,51 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzeniu działalności gospodarczej – 15,81 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych – 3,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e). pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem 
garaży –3,50 zł.,
- od garaży – 5,78 zł.,

3). Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 
i ust 3-7.


§. 2

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości rocznie od 1m2 powierzchni użytkowej dla :
- lokali gastronomicznych bezalkoholowych  - 3,00 złotych,
- księgarni – 2,50 złotych.


§. 3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości po za określonymi w art.7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych:
1. Strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. Nieruchomości lub ich części zajęte na:
a). placówki kulturalne i świetlice wiejskie,
b). obiekty sportowe i rekreacyjne,
c). nieruchomości zajęte przez jednostki ratownicze
d). nieruchomości zajęte przez instytucje charytatywne.


§. 4

Określa się wzory formularzy , tj. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości jak w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa .


§. 6

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/198/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku.


§. 7

1. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2003roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.


Przewodniczący
Jan Oleksów

