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49-332 Olszanka 16
woj. opolskie

UCHWALA NR xx.VIIV165/2012
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 pazdziernika 2012 r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mwc~ 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.~5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.
1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.
1378), Rada Gminy Olszanka ustala co nastepuje:

§ 1. Okresla sie wysokosc stawek podatku od nieruchomosci:

l) I. od budynków lub ich czesci:

a) mieszkalnych od l m2powierzchni uzytkowej; 0,73 zl

b) zwiazanych z prowadzeQiem dzialalnosci gospodarczej oraz od budYnków mieszkalnych lub ich czesci zajetych
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej od l m2 powierzchni uzytkowej; 22,70 zl-

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym od
l m2powierzchni uzytkowej; 10,65 zl

d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzialalnosci leczniczej, zajetych
przez podmioty udzielajace tych swiadczen od l m2powierzchni uzytkowej, 4,63 zl

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego od l m2powierzchni uzytkowej 2,80 zl

2) od budowli 2 % ich wartosci;

3) od gruntów:

a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od l m2 powierzchni 0,88 zl

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni; 4,51 zl

c) pozostalych w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego od l m2 powierzchni 0,35 zl

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 pazdziernika 2011 roku w sprawie
okreslenia stawek podatku od nieruchomosci

§ 3. Realizacje uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej opublikowania z moca obowiazujaca od l stycznia
2013 roku.
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