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UCHWAŁA NR XVIII/131/08 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 29 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)  
i w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów  
z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - od 1m2 powierzchni - 0,65zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 
1ha powierzchni - 3,90zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - od 1m2 pow. - 0,20zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,53zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 15,58zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-

nym materiałem siewnym - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 9,24zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,01zł, 

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 4,11zł, w tym od:  

- garaży, z wyjątkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 6,29zł, 

- budynków i ich części na terenie wsi - od 
1m2 powierzchni użytkowej - 3,68zł, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  
- od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,68zł; 

3) od budowli 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zwalnia się z podatku grunty, budynki lub 
ich części, budowle: 

a) zajęte na prowadzenie kąpieliska miejskie-
go, 

b) przeznaczone na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności w zakresie walki z bezrobociem, 

c) gminy związane z obsługą zadań z zakresu: 

- opieki społecznej, 

- ochrony przeciwpożarowej, 

- kultury, 

- kultury fizycznej i sportu, 

d) zajęte pod cmentarze, 



 

 


