
RADA MIEJSKA
wJaworzynieSlaskiej

UCHWALA NR XV/53/03
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SL.

Z DNIA: 28.11.2003 r.

W sprawie: okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku od nieruchomosci na terenie
gminy Jaworzyna Sl. na rok 2004

Na podstawie: art.18 ust2 pkt8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorzadzie gminnym
(jednolity tekst -DZ. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z pózniejszymi zmianami) ,art.5 ust l ,art.
ust3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i oplatach lokalnych (jednolity tekst-
DZ.u. z 2002 r NR 9 poz.84 -z pózniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 pazdziernika 2003 r (J'v1PNR 51 poz.802 z 2003 r)
Rada Miejska w Jaworzynie SI. uchwala co nastepuje:

§ 1

Ustala sie roczne stawki podatku od nieruchomosci w nastepujacej wysokosci:
l.) od 1 m 2 powierzchniuzytkowejbudynków mieszkalnychlub ich czesci 0,50 zl

2. ) od 1 m 2 powierzchni uzytkowej budynków lub ich czesci zwiazanych
z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 17,l7 zl

3.) od 1 m 2 powierzchniuzytkowejbudynkówlub ichczescizajetychna
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym 8,- zl

4.) od 1 m 2 powierzchniuzytkowejbudynkówlubich czesci
zajetych mi prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen
zdrowotnych 3,49 zl

5.) od l m2powierzchni uzytkowej pozostalych budynków lub ich czesci
w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego 5,73 zl

5a) od l m 2 powierzchni uzytkowej budynków pozostalych lub ich czesci
stanowiacych wlasnosc wszystkich emerytów i rencistów prowadzacych samodzielnie
gospodarstwo domowe, nie zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej 2,87

6.) od budowli 2~
ich warte

okreslonej na podstawie
artA ust 1 pkt.3 i ust3-~
ustawy o podatkach
i oplatach lokalnych



7.) od 1 m 2 gruntów zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu r.a
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,61 zl

8.) od gruntów:

a) od 1 ha gruntów pod jeziorami ,zajetych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,35 zl

b) pozostalych w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnosci pozytku publicznego przez orgar,izacje pozytku publicznego
od 1 m2 0.1 Ozl

' /

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Sl.

§ 3

Traci moc uchwala nr H1l1/02 Rady Miejskiej w Jaworzynie Sl. z dnia 04.12.2002r
w sprawieokresleniawysokosci rocznychstawekpodatkuodnieruchomoscina terenie
gminy i miasta Jaworzyna Sl. na rok 2003 .

§4

~

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Dolnoslaskiego z moca od 01 stycznia 2004 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.20 ust l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (DZ.u.z
2002r NR9 poz.84-jednolitytekst-z pózniejszymizmianami)górnegranicestawek kwotowych
okreslonew art.5 ust l w/w ustawy ,poczynajac od 2003 r ulegaja corocznie podwyzszeniu na nastepny
rok podatkowyw stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen detalicznych towarów i uslug
konsumpcyjnychw okresie pierwszych trzech kwartalów roku ,w którym stawki ulegaja podwyzszeniu
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Górne granice stawek podatku od nieruchomosci na rok 2004 okreslone zostaly w obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 31 pazdziernika 2003 r (MP nr 51 poz.802)
Rada gminy,w drodze uchwaly ,okresla wysokosc stawek podatku od nieruchomosci ,z tym, ze stawki
nie moga przekroczyc rocznie maksymalnych stawek okreslonych w wyzej wymienionym
obwieszczeniu.
Porównanie proponowanych stawek podatku od nieruchomosci na 2004 r z rokiem 2003 r przedstawia
sie nastepujaco:

UWAGA: w zwiazku ze zmiana art.5 ust l pkt. l i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 z póznozmianami) ogloszona
w DZ. U. Nr 96 poz.874 z dnia 29 maja 2003 r -od dnia 01.01.2004 r zapis "grunty pozostale
,,(§ 1poz.8'bprojektuuchwaly))zostalrozszerzonyo wyrazy: " w tym zajetychna
prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje
pozytku publicznego"
Zapis" budynkipozostale"(§l poz.5projektuuchwaly)zostal rozszerzonyo wyrazy: "
w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego"

Skutki obnizenia stawek w podatku od nieruchomosci w 2004 rwyniosa ( wg stanu
17.11.2003r)
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
Razem:

na dzien

103.514,90 zl
142.025,20 zl
245.540,10 zl

Przypis podatku od nieruchomosci na 2003 rok wyniósl (wg stanu na dzien 17.11.2003r) :
- od osób fizycznych 412 .430,50 zl
-od osób prawnych 3.094.197,10 zl
Razem: 3.506.627,60 zl

Pozycja § 1 Stawka Stawka Wzrost w zl Wzrost w % Stawki maksymalne
projektu podatku podatku na 2004 r obwie-

I uchwaly z 2003 r na 2004 -szczone przez .MF
I

r
Poz..! 0,49 zl 0,50 zl 0,01 zl 2% 0,52 zl

I Poz..2 16,83 zl 17,17 zl 0,34 zl 2,% 17,42 zl
Poz..3 7,84 zl 8,-zl 0,16 zl 2,% 8,11 zl
Poz..4 3.46 zl 3,49 zl 0.03 zl O 3,49 zl
Poz..5 5,62 zl 5,73 zl 0,11 zl 2,% 5,82 zl
Poz..5 a 2,81 zl 2,87zl 0,06 zl 2,% ---------

Poz.6 2% 2% --------- ------------ 2%
-

Poz.7 0,60 zl 0,61 zl 0,01 zl 2% 0,63 zl
Poz.8 a 3,28 zl 3,35 zl 0,07 zl 2% 3,41 zl
Poz. 8 b 0,09 zl O,l Ozl 0,01 zl 2% 0,31 zl



W 2004 r ,przy zastosowaniu proponowanych stawek ,przypis podatku od nieruchomosci
wynióslby ( wg stanu na dzien 17.11.2003r)
- od osób fizycznych 440.372,80 zl
-od osób prawnych 1.980.240,40 zl (bez uwzgledniania Fabryki Cukru "Pastuchów,
GS w Jaworzynie Sl. oraz PKP Walbrzych.)
Razem: 2.420.613,20 zl
Przewidywany przypis podatku od nieruchomosci na 2004 r od osób prawnych moze ulec
zmianie (zmniejszeniu kwoty przypisu od budowli) poniewaz podatnicy w deklaracjach
obliczaja podatek od wartosci budowli ustalonej na dzien 1 stycznia roku podatkowego)
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