
Uchwała nr 435/2004
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic Śląskich.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi. zmianami), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz.718), art.5 ust.1 i 2 i art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) 

 
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala : 

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

I. od budynków lub ich części:

1./ mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne
od 1 m2 powierzchni użytkowej								0,52 zł
                  										
2./  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej							          17,40 zł
													          
3./ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej								7,90 zł
														
4./ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej								3,61 zł
														
5./ od budynków gospodarczych (komórki, szopy)
od 1 m2 powierzchni użytkowej								3,50 zł 
														
6./ od garaży wolnostojących
od 1 m2 powierzchni użytkowej								6,01 zł
													
7./ od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej			6,01 zł


II od gruntów:


1./ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni							0,63 zł
													
									         
2./ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha								3,40 zł
						                       				   	                                	3./ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni				0,20 zł


III. od budowli:

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


§ 2

Wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości ponad określone w art.7 ust.1 powołanej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 245/2003 roku Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

§ 6

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl










Załącznik  Nr1

ZWOLNIENIA

I. Zwalnia się z podatku od nieruchomości (grunty, budynki lub ich części oraz       budowle zajęte na / przez):
1. domy opieki społecznej,
2. działalność charytatywną - w okresie jej wykonywania,
3. cele rehabilitacyjno-lecznicze dla osób niepełnosprawnych oraz podmioty realizujące zadania na rzecz ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich z wyjątkiem części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty,
4. organizacje społeczne, związki i stowarzyszenia z wyjątkiem części nieruchomości wykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
5. jednostki budżetowe gminne i gminne instytucje kultury,
6. potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
7. mienie Gminy lub Skarbu Państwa nie będące w posiadaniu zależnym.






































U Z A S A D N I E N I E   
            Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

	samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton.
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masa całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
autobusy.

Przepisy w/w ustawy określają również zakres zwolnień stosowanych w podatku od środków transportowych. Zwolnieniu podlegają środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym oraz poda warunkiem wzajemności środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów itd. Z podatku od środków  transportowych zwolnieniu podlegają również środki transportowe, o których mowa w art.8 pkt. 1-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym, jednak warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienionych pojazdów wyłącznie dla tych przewozów, potwierdzone na podstawie dokumentów określonych w odrębnych przepisach. Zwolnieniu podlegają również pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Przepis art. 9 ust.7 określa właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od środków transportowych. Zasada jest, że właściwym organem jest ten organ, na którego terenie działania znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organem właściwym jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.



W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października  2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 t. ( MP Nr 43, poz.753 z 2004 r.) ogłoszono przeliczone na rok 2005 stawki określone w załącznikach 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP Nr 46, poz.794 z 2004 r.) ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2005.

