
 

 

UCHWAŁA NR XLII/284/14 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych
1 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Siekierczyn 

1) od gruntów; 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania 

w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha 

powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 5,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

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

§ 2. 1. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 
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a) budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez 

sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, ze zm.) i wykorzystywane na stadiony, boiska, hale sportowe wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny, za 

wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

b) budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej 

w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), za wyjątkiem 

nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej; 

c) budynki, budowle i grunty związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 

oraz selektywna zbiórką odpadów komunalnych; 

d) budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,  

poz. 1380, ze zm.), za wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

e) grunty zajęte pod zbiornikami retencyjnymi 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, na których znajdują się kościoły, plebanie i inne obiekty 

kultu religijnego oraz cmentarze i drogi dojazdowe do cmentarzy, za wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych 

lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej; 

§ 3. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, tracą moc Uchwały Rady Gminy Siekierczyn  

Nr XXX/212/13 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2014 rok. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

A. Kuźniar 
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