
UCHWAŁA NR XXXIX/235/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz sposobu poboru 
i wysokości prowizji na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5, art.6 ust 12, art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 
613 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje: 

§ 1. WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,74 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 4,56 
zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,22 zł

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,63 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,70 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,75 zł 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,68 zł

3. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

a) garaży – 7,73 zł 

b) domów letniskowych – 7,73 zł 

c) komórek i zabudowań gospodarczych – 1,90 zł 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,73 zł 
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e) pozostałych nie wyszczególnionych – 7,73 zł

4. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 Ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

§ 2. OPŁATA TARGOWA 

1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku 
w następującej wysokości: 

a) 5,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska do 4,5 m2 włącznie 

b) 10,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska powyżej 4,5 m2 do 9 m2 włącznie 

c) 15,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska powyżej 9 m2 do 18 m2 włącznie

2. Za korzystanie z powierzchni targowiska przekraczającej 18 m2 opłata za każdy dodatkowy m2 wynosi 
2 zł, ale nie więcej niż 764,62 zł 

3. Do poboru opłaty targowej wyznacza się umundurowanych pracowników Straży Miejskiej w Pieszycach 
, Pana Andrzeja Zwierzynę i Zbigniewa Jurczyńskiego którzy realizują pobór w ramach stosunku pracy.

§ 3. 1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa 
i ustala się prowizję dla sołtysów, w następującej wysokości: 

a) w Rościszowie i Kamionkach w wysokości 10% zainkasowanej kwoty 

b) na pozostałym terenie gminy w wysokości 5% zainkasowanej kwoty

2. Ustala się, że inkasa w/w podatków będą dokonywać sołtysi na terenie swoich sołectw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce. 

§ 5. Uchwałę należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści w prasie lokalnej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/160/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: 
określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 
2013 rok. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieszycach:
U. Kordiak
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