
Zarzqdzenie Nr 632/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 listopada 2018 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre5lenia wysoko5ci
stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2019
roku.

Na podstawie art. 30 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr l)U1 38/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czeruca
2015r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z rad4
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci poZytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 450 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastqpuie :

sl
Przeprowadzii konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek
podatku od nieruchomoSci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 30.1 1.201 8 r. do 7.12.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U.22018r., poz. 450 zp62n. zm.) otaz"ada dzialalno6ci pozytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszae:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na ad res e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760
Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty nale2y do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie ptzez ww. podmioty opinii w terminie okreslonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

2.
J.

4.
1)

2)
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1.
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s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. I Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czenruionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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ZalEcznik do ZaEqdzenia Nr 632/1 8
z dnia 28 listopada 2018 r.

UchwalaNr../ /18

Rady Miejskiej w Czeixrionce-Leszczynach

z dnia ..................2018 r.

w sprawie okre6lenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomo6ci obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2019 roku

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

(tekst jednolity Oz. U. z 2018 t. poz. 994 z p6zniejszymi zmianami),
- art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia '1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 t.

poz. 1445 z p6zniejszymi zmianami)
na wniosek Burmisttz a Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czen rionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

sl
Okresla sie nastqpujqce stawki podatku od nieruchomosci obowiqzujqce na terenie Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny:

'1) od grunt6w:
a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglQdu na sposob zakwalifikowania

w ewidencji grunt6w i budynkow - 0,91 zl od 1 m, powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powiezchniowymi plynecymi jezior

i zbiornik6w sztucznych - 4,67 zl od t ha powierzchni,
c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci po2ytku publicznego

Wzez otganizacje po2ytku publicznego - 0,46 zl od 1 m, powierzchni,
d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnia g pazdziernika

2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 t. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz.756), i polozonych
na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania pzestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowe, uslugowq albo zabudowe o ptzeznaczeniu mieszanym
obejmujacym wylqcznie te rodzale zabudowy, jezeli od dnia wejScia w Zycie tego planu
w odniesieniu do tych gruntow uplynel okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zl. od 1 m, powierzchni;

2) od budynkow lub ich czqSci:
a) mieszkalnych - 0,76 zl od 1 mz powiezchni uzytkowej,
b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich

czQsci zajQtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 23,45 zl od 1 m'? powiezchni uzytkowej,
c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie prowadzenia zlobka lub klubu

dzieciecego, wpisanych do rejestru zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 2011 t. o opiece nad dzie6mi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 22018t. poz.603 z p62n. zm.) - 1,00 zt od 1 m, powierzchni uzytkowej,

d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
siewnym - 't0,10 zl od 1 m, powiezchni uzytkowej,

e) zwiEzanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnosci leczniczej,
zajetych pnez podmioty udzielajEce tych SwiadczeFr - 4,28 zl od 1 m, powiezchni u2ytkowe.l,f) garazy w budynkach niemieszkalnych otaz ganzy wolnostojacych nie zwiqzanych z prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej - 7,87 zl od I m, powiezchni uzytkowej,

g) pozostalych budynk6w lub ich czqSci nie wymienionych w pkt 2 lit. ,,a" do,,e,,, w tym zajetych na
prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnoSci pozytku publicznego przez organizacje pozytku
publicznego - 5,44 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

3) od budowli - 2oh ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i optatach lokalnych.
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Traci moc uchwala Nr XLV471l17 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 27 pa2dziernika 2O17t
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2018
roku (Dz. Urz. Woj. Sl.22017r., poz. 5985).

s3

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi w zycie z dniem
1 stycznia 2019 roku.
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