Uchwała Nr XXXV/ 228 / 94
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 11 lutego 1994 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatku od posiadania
psów oraz opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. zm) oraz art. 5, 14, 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.) a takŜe Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. nr 121, poz. 540)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości nie związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą w następującej wysokości:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części – 950 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
b) od pozostałych budynków lub ich części – 3.400 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
c) od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych – 120 zł;
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych pomiędzy powierzchnią zadeklarowaną a
faktyczną, określoną stawkę w ust. 1 pkt. b podwyŜsza się do kwoty 16.762 zł za 1 m²
wykazanej róŜnicy w powierzchni.

§2

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą inną niŜ rolnicza lub leśna w wysokości:
1. od budynków lub ich części – 30.190 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
2. od 1 m² powierzchni gruntów, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 1.150 zł.

§3

Zwalnia się z uiszczenia podatku określonego w par. 2 uchwały następujące branŜe działalności
gospodarczej:
1. zegarmistrzostwo;
2. kowalstwo;
3. szewstwo;
4. maglowanie.

§4

1. ObniŜa się wysokość składek podatku określonego w par. 2 uchwały dla prowadzących
działalność gospodarczą mających stałą siedzibę na terenie gminy Luzino (gdzie sporządzają
bilans) oraz zatrudniających, co najmniej przez 12 miesięcy
a) 20 i więcej stałych pracowników, uczniów – o 20 %;
b) 15 stałych pracowników, uczniów – o 15 %;
c) 10 stałych pracowników, uczniów – o 10 %.
2. PowyŜsze ulgi nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających
pracowników sezonowych.
3. Podstawą udzieleni ulgi jest złoŜenie w Urzędzie Gminy kopii deklaracji ZUS oraz stosownego
oświadczenia.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia z deklaracjami ZUS za rok podatkowy,
wobec osób które zapłaciły obniŜoną stawkę podatku, zostanie naliczony podatek od
nieruchomości, w wysokości maksymalnej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów.

§5

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w gminie jak następuje:
1. 40.000 zł z tytułu posiadania jednego psa,
2. 70.000 zł z tytułu równoczesnego posiadania drugiego i kaŜdego następnego psa.
3. Podatek wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca kaŜdego roku, a gdy podatnik nabył
psa po tym terminie w ciągu 1 miesiąca od daty jego nabycia, jeśli podatku nie opłacił
poprzedni posiadacz psa.
4. Podatek za psa nabytego po dniu 30 czerwca danego roku wpłaca się w połowie ustalonej w
ust. 1 i 2 wysokości jeśli nie opłaci go poprzedni posiadacz psa.

5. Podatek uiszcza się u sołtysów wsi gminnych, w kasie Urzędu Gminy lub Banku Spółdzielczym
w Luzinie na konto Urzędu Gminy.

§6

Wprowadza się opłatę administracyjną:
1. za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu Gminy w wysokości 200.000 zł;
2. za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Gminy w wysokości 300.000 zł;
3. opłatę za sporządzenie testamentu uiszcza się kaŜdorazowo, osoba Ŝądająca sporządzenie
takiego testamentu, przy zgłaszaniu tego Ŝądania.
4. za dokonanie pomiaru wykonawczego na terenie wsi Luzino w wysokości 300.000 zł;
5. opłatę administracyjną określoną w ust. 1, 2 i 4 uiszcza się gotówką płatną w kasie Urzędu
Gminy lub w Banku Spółdzielczym w Luzinie na konto Urzędu Gminy.

§7

Traci moc uchwała nr XXVII/178/93 Rady Gminy Luzino z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat
lokalnych.
§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Luzino.

§9

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Grzenkowicz

