
UCHWAŁA Nr XXXVII/239/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 listopada 2005 r. 

 
 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późniejszymi zmianami/, art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych /tekst jednolity : Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późniejszymi 
zmianami/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych /"Monitor Polski" Nr 68, poz. 956/, Rada Miejska w Brzesku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 
1. od gruntów: 
1) 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni : 
0,68 zł. 
związanych z obiektami handlowymi handlu detalicznego o powierzchni 
użytkowej powyżej 1.000 m2  
pozostałych 0,52 zł. 
2) 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 
od 1 ha powierzchni 3,46 zł. 
3) 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 
powierzchni 0,10 zł. 
 
2. od budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
1) 
mieszkalnych 0,37 zł. 
2) 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 
18,43 zł. 
w zakresie handlu detalicznego o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2 
pozostałych 15,80 zł. 
3) 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł. 
4) 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 
3,57 zł. 
5) 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł. 
 
3. 
od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 7 



ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

§ 2. 
 
 
Traci moc Uchwała Nr XXVI/157/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 
2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4. 
 
 
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 
3.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. 

 

 
 
Załączniki do niniejszej uchwały można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w 
Brzesku (pok. 130) 
 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 
może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone ustawą. Zakres 
uprawnień rad gmin do wprowadzania jedynie zwolnień o charakterze 
przedmiotowym wynika z art. 217 Konstytucji RP, który stanowi, że kategorie 
podmiotów zwolnionych od podatku mogą być określone jedynie ustawą.  
Proponuje się utrzymanie na 2006r zwolnień od podatku podjętych uchwałą 
Rady Miejskiej Nr XIV/81/2003 dnia 5 grudnia 2003r w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości:  
1.gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia 
statutowej działalności w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury, 
kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 
2.gruntów i budynków stanowiących mienie komunalne nie oddane w posiadanie 
zależne  
3.gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
statutowej przez stowarzyszenia działające w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.  
4.gruntów, budynków lub ich części oddanych do korzystania organom 
samorządu osiedli i sołectw Gminy Brzesko, za wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
Ponadto do końca 2006r obowiązują uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/188/2005 



z dnia 30 marca 20005r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z realizacja nowych 
inwestycji na terenie Gminy Brzesko oraz uchwała Nr XXX/196/2005 z dnia 27 
kwietnia 2005r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców - rzemieślników szkolących uczniów na terenie Gminy Brzesko.  
 
Brzesko, dnia 2005-11-23  
 


