a)	
UCHWAŁA NR 111/13/2002 r. 
RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 16.XII. 2002 rok 
W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 
od tego podatku oraz wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.8 i artAO ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 , zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz.984 ).art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust.13 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznial991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r.Dz. U. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje: 
§1. 
I. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1) od gruntów : 
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m 2 powierzchni 
b)	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 3,38 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni 2) od budynków lub ich części: 
a)mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1m powierzchni użytkowej, 
c)	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym- 8,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
d)	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych - 5,00 zł od 1 m 2powierzchni użytkowej 
3)	od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust.3-7. 
, 
2. Określa się wzory deklaracji, i informacji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały 
§2 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 
1) .budynki mieszkalne osób fizycznych, 
2) budynki inwentarskie, budynki gospodarcze osób fizycznych 
3)budynki zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych, za wyjątkiem tych budynków lub ich części, które są wynajęte lub wydzierżawione na prowadzenia działalności gospodarczej. 
4)	grunty i budynki stowarzyszeń działających na terenie gminy za wyjątkiem gruntów i budynków wynajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej 
§3 
Traci moc uchwała Nr XXVI/163/200 1 
§4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§5 
	Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 



 



