
UCHWAŁA NR XXIV/269/16
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 4 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty 
miejscowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 / w związku z art.5, 17,18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych / jednolity tekst Dz.U.z 2016r., poz.716./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku /M.P. z  2016r. 
poz.779/

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2017:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,73 zł od 1m2 p.u.

a) z podatku zwalnia się strychy i piwnice.

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, – 21,10 zł od 1 m2 p.u.

a) z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie – szewstwo, kowalstwo i bednarstwo.

3) Od budynków pozostałych na działkach budowlanych za 1m2 :

a) związanych z budownictwem mieszkalnym –  budynki gospodarcze, garaże wolnostojące -  4,00 zł

b) pozostałych - 7,62 zł.

4) Od budynków letniskowych – 7,62zł od 1 m2 p.u.

5) Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 p.u.

6) Od powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1m2 p.u.

7) Od budowli - 2% ich wartości.

a) z podatku zwalnia się budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

8) Od 1 m2 powierzchni gruntów:
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł;

b) pozostałych:

- letniskowych - 0,46 zł

- grunty pozostałe - 0,34 zł

9) Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1ha  powierzchni.

§ 2. 1) Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w gminie Sierakowice w wysokości 50 zł od jednego 
posiadanego psa.

2) Opłatę wymienioną w pkt. 1 wpłaca się z góry na konto Urzędu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca 
każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to wówczas wpłaca się podatek w ciągu 
1 miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli podatku od niego za dany rok nie wpłacił poprzedni właściciel.

§ 3. Określa się stawkę  opłaty miejscowej w gminie Sierakowice od osób fizycznych przebywających 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach 
posiadających korzystne walory krajobrazowe, właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt 
osób w: Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Lemanach, Załakowie, w  wysokości 2,10zł za każdą  rozpoczętą 
dobę pobytu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta
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