Uchwała Nr XXXI/217/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od
posiadania psów na 2005r.
Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1, art. 6, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2002r - Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) w związku z
Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych ( MP Nr 46 poz. 794 z 2004r.).
R a d a M i a s t a K o ś c i e r z y n a na wniosek Bu rmist rza Miasta
uchwala:
§1
Ustala się wysokość podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,52 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej
16,20 zł
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,49 zł
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,37 zł
5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym również zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,01 zł
6. Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 w/w ustawy
2%
7. Od gruntów:
a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na
sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni
0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni
3,52 zł
c) pozostałych w tym również zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni
0,30 zł
§2
Ustala się wysokość podatku od posiadania psów w wysokości
od jednego psa w stosunku rocznym.

40,00 zł

§3
Podatek wymieniony w § 2 płatny jest:
I rata do 15 marca
II rata do 15 września
w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe Urzędu.
§4
Jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w § 2 powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek
za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
§5
O nabyciu lub zbyciu psa należy powiadomić tutejszy Urząd w ciągu 14 dni.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta

Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach lokalnych jedynym organem upoważnionym do
ustalania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w tym również podatku od
nieruchomości oraz podatku od posiadania psów jest Rada Miasta.
Biorąc pod uwagę nałożone na gminę ustawami zadania, jak również mając na uwadze
sytuację społeczno – gospodarczą gminy proponuje się podniesienie stawek o 3,2% w stosunku
do stawek obecnie obowiązujących, tj. o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w
okresie III kwartałów roku bieżącego do analogicznego okresu roku ubiegłego, za wyjątkiem
stawki opodatkowania pozostałych gruntów i podatku od posiadania psów.
Nadal proponuje się niepodwyższanie stawki opodatkowania powierzchni budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. pozostawienie jej w wysokości
16,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, co stanowi obniżenie o 1,78 zł w stosunku do stawki
maksymalnej – zmniejszenie wpływów do budżetu o 277.400 zł.

