Uchwała Nr XXIII/219/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw
dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 5941), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a, b, f oraz pkt
2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 6132) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724)
Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:
Podatek od nieruchomości
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1.

Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł za 1m2 powierzchni,
2)

pod budownictwo rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,46 zł za 1m2 powierzchni,

3)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1ha
powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł za 1m2 powierzchni.
2.

Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,08 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) pozostałe - rekreacyjno-wypoczynkowe 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i
Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378
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3.

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza lub leśna – 2% ich wartości.
§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z
prowadzeniem działalności w zakresie kultury, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej oraz zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§3
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące prowadzeniu
działalności związanej z ochroną mienia i porządku publicznego.
§4
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części wraz z gruntami związanymi z
prowadzeniem działalności w zakresie :
1) kowalstwa,
2) rymarstwa,
3) szewstwa.
§5
1.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.

Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy
Chmielno z wyjątkiem sołectwa Cieszenie, w którym wyznacza się na inkasenta Panią Annę Bela zam. w
Zaworach.

3.

Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasentów na 8 % od zainkasowanych kwot podatku.
Opłata targowa
§6

Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych
lub w każdym miejscu publicznym gdzie prowadzony jest handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych,
przyczep, pojazdów samochodowych, przenośnych kiosków itp.
§7
1.

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

a)

przy sprzedaży z ręki lub kosza - 32,00 zł,

b) przy sprzedaży ze stoiska c)

50,00 zł,

przy sprzedaży z wozu konnego – 32,00 zł,

d) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy ciągnikowej lub samochodowej, z przenośnych kiosków lub
wolnostojących przyczep 2.

50,00 zł.

Stawka opłaty targowej za sprzedaż do 4 godzin wynosi 50 % opłaty dziennej.
§8

1.

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
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2.

Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Dorotę Grochowską, zam. w Chmielnie, która za
wykonywanie swoich obowiązków otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 % od zainkasowanych kwot
opłaty.
Opłata miejscowa
§9

1.

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,50 zł.

2.

Opłatę miejscową pobiera się w sołectwach: Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz, Zawory.

3.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie sołectw
określonych w ust. 2, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
§ 10

1.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa i na inkasentów wyznacza się kierowników
ośrodków wypoczynkowych, właścicieli lub zarządców nieruchomości oraz osoby prowadzące działalność w
zakresie świadczenia usług hotelarskich, wynajmu lokali lub gruntów na cele określone w § 9 ust. 3.

2.

Inkasenci winni dokonywać rozliczenia pobranych opłat z budżetem gminy w terminie 30 dni od daty
inkasa, odprowadzając je na konto Gminy.

3.

Za pobór opłaty inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8 % zainkasowanych kwot.
§ 11

Traci moc uchwała Nr XVI/156/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 października 2012 r. w sprawie określenia
stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w
Gminie Chmielno.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
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