
Uchwała  Nr  XIII/94/2003 

Rady  Miejskiej   w  Karczewie 

z dnia  30 grudnia 2003 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości w 2004 roku 

 

 

 Na podstawie  art.18 ust.2  pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie  gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) oraz art.5 ust.1  art.7 ust.3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w 

związku z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 

2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 

opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska w Karczewie, uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale  Nr XII/84/2003 Rady Miejskiej  w Karczewie z dnia 16 grudnia 

2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 

2004 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust.1  pkt 5 po wyrazie „pozostałych” dodaje się wyrazy  „w tym  

zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku     

     publicznego przez organizacje pożytku publicznego” 

2) w § 1 ust. 3  pkt 3 po wyrazie „pozostałych” dodaje się wyrazy  „  w tym  

zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku     

     publicznego przez organizacje pożytku publicznego”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                     Przewodniczący 

                                                                            Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                mgr inż. Waldemar  Pawlik 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) 

została  zmieniona ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  lokalnych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w ten sposób, że budynki i grunty zajęte 

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego zostały objęte podatkiem od nieruchomości 

według stawek dla budynków i gruntów pozostałych. Powyższa zmiana wejdzie  

w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. . W związku z powyższym zachodzi 

konieczność wprowadzenia zmian do podjętej uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku. 


