
 

 

UCHWAŁA NR XXV/167/16 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.11.2015r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296) - na 

wniosek Wójta Gminy Gierałtowice Rada Gminy Gierałtowice uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/97/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.11.2015r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 1 pkt 1 lit. b)  otrzymuje brzmienie: „pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni”; 

b) § 1 pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”; 

c) § 1 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2016 r.
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