
Uchwała nr XVII/288/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 8 grudnia 2003r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 
obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy  z dnia                   
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 5 ust.1 i art. 7 ust.3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach            
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9  poz. 84  z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2004 (Monitor Polski Nr 51 poz. 802           
z dnia 12 listopada 2003r.) 

 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a : 

 
§ 1.  Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości: 
 

   1. od gruntów: 
       a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

      od 1 m2 powierzchni       0,63 zł 

             b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
      lub elektrowni wodnych 
      od 1 ha powierzchni       3,41 zł 

  c) pozostałych 
      w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
      statutowej działalności pożytku publicznego 
      przez organizacje pożytku publicznego 
      od 1 m2 powierzchni       0,15 zł 

 
     2. od budynków lub ich części: 
              a) mieszkalnych 

       od 1 m2 powierzchni użytkowej      0,52 zł 
  

              b) związanych z prowadzeniem działalności  
       gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
       lub ich części zajętych na prowadzenie  
       działalności gospodarczej 
       od 1 m2 powierzchni użytkowej               17,42 zł 
 
 

               c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
        w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
        od 1 m2 powierzchni użytkowej      8,11 zł 
 
 



-   2  - 
 
 

               d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
        w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
        od 1 m2 powierzchni użytkowej      3,49 zł 

 
               e) pozostałych 
                   w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
                   statutowej działalności pożytku publicznego  
                   przez organizacje pożytku publicznego  

       od 1 m2 powierzchni użytkowej      5,82 zł 
 
           3. od budowli 
               a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody 

       i od budowli służących do odprowadzania 
       i oczyszczania ścieków      1,7 %  ich wartości 

               b) od pozostałych budowli           2%  ich wartości  
 
 
§ 2.  Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte: 
        a/ na działalność charytatywną w okresie jej wykonywania, 
        b/ na cele rehabilitacyjno-lecznicze dzieci niepełnosprawnych i inwalidów,   
        c/ grunty cmentarzy komunalnych, 
        d/ grunty skomunalizowane w zasobach jednostki samorządu gminnego nie oddane              
            w posiadanie zależne innym podmiotom. 
    Wymienione zwolnienia nie dotyczą nieruchomości lub ich części wykorzystywanych    
         na prowadzenie działalności gospodarczej.        
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Katowice. 
  
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku   
        Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
         Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
 
           Jerzy Forajter 
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