
UCHWAŁA  Nr  XVIII/154/04
RADY GMINY   PRZYWIDZ

z dnia 03 grudnia 2004 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  z  późniejszymi zmianami), 
w związku z art. 5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  9  poz.  84  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794)

Rada Gminy Przywidz uchwala  co  następuje:
§ 1

Ustala  się  roczne  stawki  podatku  od  nieruchomości  dla  poniższych  przedmiotów 
opodatkowania :
1. Od gruntów
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  
     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
                                                           - 0,55 zł  od 1 m2 powierzchni
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
                                                            - 3,52 zł od 1 ha powierzchni
  c) pozostałych   w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
         publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                  

- 0,10 zł od 1 m2 powierzchni
  d) rekreacyjno wypoczynkowych   - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni
 2. Od budynków lub ich części:
     a) mieszkalnych                           - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej               
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
         mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej    

                     - 12,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
        materiałem  siewnym  - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
            
     d zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
         zdrowotnych - 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 
      e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
         pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 - 3,75 zł od 1 m 2powierzchni użytkowej 
       f)  letniskowych                          -  6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej           
       g) garaży wolnostojących           - 4,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej        
        h) od budowli   lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

                        - 2% ich wartości   określonej na podstawie art.4 ust.1 
        pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach   
         lokalnych

§ 2
Inkasentom ( sołtysom) przysługuje prowizja   10  % od zainkasowanej kwoty.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 4



Traci moc:
Uchwała nr X/68/2003  Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.  
 

                                                                                                     Przewodnicząca  
                                                                                                     Rady Gminy Przywidz
                                                                                                     Krystyna Podgórska

 

  UCHWAŁA  Nr XVIII/153/2004
RADY  GMINY  PRZYWIDZ

                                               z dnia 03 grudnia 2004 r                              

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.15 
i  art.19 pkt  lit.  a,  pkt 2 i  pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i  opłatach 
lokalnych  (tekst  jednolity  Dz.  U  z  2002r.  Nr  9,  poz.  84  z  późniejszymi  zmianami) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, 
poz.794)
Rada Gminy Przywidz uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od osób  fizycznych, osób prawnych 
i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży zarówno 
na wyznaczonych targowiskach jak i za prowadzenie sprzedaży na pozostałym terenie gminy 
(w tym handlu obwoźnego)  w wysokości                       -     12,00  zł   za  jedno stoisko.    

      § 2

Ustala się wielkość stoiska do 16 m2.
§ 3

Opłatę  targową, o  której  mowa w § 1 pobierają  osoby upoważnione przez  Wójta  Gminy 
do  poboru  tej  opłaty  na  targowisku, którzy  z  chwilą  pobierania  tej  opłaty  wydają 
każdorazowo  odpowiedni  imienny  kwit  ścisłego  zarachowania  płacącemu  opłatę 
oraz rozliczają się do ostatniego dnia miesiąca z Urzędem Gminy.

§ 4
Zwalnia się z opłaty targowej czynności handlowe dokonywane z wolnej ręki.



§ 5                                    
Określa się wysokość wynagrodzenia z tytułu inkasa na 10% pobranej kwoty.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr X/70/2003  Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r.w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

                                                                                            Przewodnicząca 
                                                                                            Rady Gminy Przywidz
                                                                                            Krystyna Podgórska

UCHWAŁA  Nr XVIII/152/2004
            RADY  GMINY  PRZYWIZ

                                                  z dnia 03 grudnia 2004 r

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu 
jej poboru.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst  jednolity  Dz.  U.   z  2001r.  Nr  142,  poz.1591 z  późniejszymi  zmianami)w związku 
z art.17 ust.1 i art.19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  26 października 2004r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z  2004r. Nr 46, 
poz.794  ) w związku z Rozporządzeniem nr 3/92 Wojewody Gdańskiego  z dnia 24 marca 
1992r.  w  sprawie  ustalenia  miejscowości  w  województwie  gdańskim,  w  których  pobiera 
się opłatę miejscową (Dz. Urz.  Woj. Gdańskiego Nr 9, poz.43)

Rada Gminy Przywidz uchwala co następuje:
§ 1

1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż  dobę  w  celach  wypoczynkowych,  zdrowotnych,  szkoleniowych  lub  turystycznych 
1,20 zł
2. Poboru opłaty dokonuje się w okresie od 01 czerwca  do 30 września każdego roku.

§ 2
1. Obliczenia i poboru opłaty miejscowej dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy  
   Przywidz.
2. Inkasenci rozliczają się z pobranych opłat do ostatniego dnia  “każdego” miesiąca.

§ 3
Za  pobór  opłaty  miejscowej  inkasentowi  przysługuje  prowizja  w  wysokości  10% 
zainkasowanej opłat.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.
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§ 5
Traci moc:
Uchwała nr X/71/2003   Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.  
                                                                    
  
                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                              Rady Gminy Przywidz
                                                                                              Krystyna Podgórska

                                                                    



 UCHWAŁA Nr XVIII/151/2004
                    RADY  GMINY  PRZYWIDZ

           z dnia 03 grudnia 2004 r

w sprawie opłaty prolongacyjnej

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 
57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  1997r. Nr 137, poz. 
926 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Przywidz  uchwala co następuje:
 § 1

Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę z tytułu 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 
Gminy Przywidz.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 3
Traci moc Uchwała nr X/72/2003   Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.

                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                     Rady Gminy Przywidz
                                                                                     Krystyna Podgórska

UCHWAŁA Nr XVIII/156/2004                  
                  RADY  GMINY  PRZYWIDZ

z dnia  03 grudnia 2004 r          

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

  Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8   ustawy z dnia  8  marca  1990 r  o  samorządzie 
gminnym (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142, poz.1591  z  późniejszymi  zmianami) 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
Dz.  U.  z  1993r.  Nr  94,  poz.431  z  późniejszymi   zmianami)  oraz   Komunikatu  Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  15 października 2004r. w sprawie średniej  ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.  (M.P. z 2004r. Nr 43, poz.765)

Rada Gminy Przywidz  uchwala co następuje:



 § 1
1. Obniża się cenę skupu żyta określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
    Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
    pierwszych trzech kwartałów 2004r.  (M.P. z 2004r. Nr 43, poz.765) z kwoty 37,67 zł 
    do kwoty 34,57 zł  za 1 q .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 3
Traci moc:
Uchwała nr  X/74/2003  Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r.w sprawie ceny 
skupu żyta.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005. 

                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                          Rady Gminy Przywidz
                                                                                          Krystyna Podgórska


