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z dnia 15 wrze6nia 2O'14 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreSlenia wysokoSci
stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 20i5
roku,

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca .l 9g0r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 

-S 
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Uchwaty Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014r. Rady Miejskiej w'czerwionce-
Leszczynach w sprawie. okreslenia szczeg6icwego sposobu konsultowania z radq
dzialalnosci po2ytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. l). z 2010r. Nr 234 poz. 1s36z p621 zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji, (Dz. urz. woj. slqskiego z 2oilr.,-poz.
1509).

zarz4dzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzid konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w czerwionce - Leszczynach w sprawie okiesrenia wylot<osii
stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia .l stycznia 20t5
roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 17.09.2014r. do 24.09.2014r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i ania il
kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontaiiacie (tekst
jednolity Dz. U. z 20 1 0r. N r 234 poz. 1 536 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglasza6:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta C2enarionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43111760
Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatk6w. ' -
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Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w g 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o' kt6rej mowa
w$ 1 pkt 1.
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1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wtasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.
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\Atlkonanie Zarz4dzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zaeqdzenia Nr 416/14
z dnia'15 wrzesnia 2014 toku

Uchwala Nr .. I I 14

Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia .................. 2014 r.

w sprawie okreslenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomosci obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2015 roku

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym

(tekst jednolity Oz. U. z 2013 t. poz. 594 z p6zniejszymi zmianami),
- art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014t.

poz. 849)
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuje:

sl
Okresla sie nastgpujqce stawki podatku od nieruchomosci obowiEzujEce na terenie Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny:

'l ) od grunt6w:
a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na spos6b zakwalifikowania

w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,89 zl od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajqtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zl od t ha

powierzchni,
c) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego

przez organizage pozytku publicznego - 0,44 zl od 1 m, powiezchni;
2) od budynk6w lub ich czesci:
a) mieszkalnych - 0,74 zl od 1 m2 powiezchni uzytkowej,
b) zwiezanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich

czQgci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 23,11 zl od 'l m2 powiezchni uzytkowej,
c) zajqtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem

siewnym - 9,87 zl od 1 m2 powiezchni u2ytkowej,
d) zwiEzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnosci Ieczniczej,

zajelych Wzez podmioty udzielajqce tych Swiadczei - 4,10 zl od 1 m, powierzchni uzytkowej,
e) gatazy w budynkach niemieszkalnych oraz gaezy wolnostojEcych nie zwiEzanych z prowadzeniem

dzialalnosci gospodarczej - 7,75 zl od 1 m, powierzchni uzytkowej,
f) pozostalych budynk6w lub ich czesci nie wymienionych w pkt 2 lit. ,a" do ,e", w tym zajetych na

prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po2ytku publicznego peez organizacje pozytku
publicznego - 5,21 zl od 1 m2 powierzchni u2ytkowej;

3) od budowli - 2o/o ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych
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Traci moc uchwala Nr XXXIV/451/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziernika
2013 r w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiqzujacych od dnla
1 stycznia 2014 toku (Dz. Ue. Woj. Sl. z 2013r, poz. 6376)
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Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.
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Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa
SQskiego z mocE obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2015 roku. Podlega ona podaniu do wiadomosci
mieszkanc6w w spos6b zwyczajowo pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnei "Kurief' oraz na
tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu i w poszczegolnych solectwach i dzielnicach.
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