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Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach projekty uchwał podatkowych na 2016 r. wg poniższego wyliczenia:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uzasadnienie: zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa 
wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że roczne stawki podatku nie mogą 
przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na dany rok 
podatkowy.

W projekcie uchwały stawki podatkowe na 2016 r. zostały podwyższone względem roku 
obecnego o ok. 2-4% mając na uwadze fakt, iż od 2013 r. stawki w tym podatku nie były 
podwyższane. Stosownie do uchwalonej dnia 9 października 2015 r. ustawy o rewitalizacji 
(Dz.U. poz. 1777) do kategorii stawek dotychczas obowiązujących dodano nową tj. dla gruntów 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (§lpkt ust.l pkt 1 lit d).

2) w sprawie opłaty targowej

Uzasadnienie: zgodnie z wprowadzoną zmianą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. w zakresie możliwości wprowadzenia opłaty targowej na terenie danej gminy przedkłada 
się projekt uchwały w tym zakresie. Proponuje się przyjęcie jednolitej stawki za każdy 
rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni sprzedaży w wysokości 2 zł., tak aby nie różnicować 
wysokości opłaty targowej w zależności od tego czy sprzedaje się z samochodu, koszyka czy 
boksu (jak obowiązuje obecnie). Poza stawką uchwała reguluje zasady poboru opłaty w formie 
inkasa, wysokości inkasa, wyznaczenia inkasentowi zasad ich rozliczania oraz wprowadzenia 
zwolnień od opłaty.

Proszę o skierowanie w/w projektów uchwał do prac merytorycznych w komisji oraz po 
zaaprobowaniu do podjęcia na najbliższej sesji.
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w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 5 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.774, poz.1045, poz.1283 i poz. 1777) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych - 4,23 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł. od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 
1 zł. od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł. od lm2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,24 zł. od lm 2 powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 9,69 zł. od lm2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,14 zł. od lm 2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 4,62 zł. od lm 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli -  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
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§2. Traci moc uchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 
2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
13 grudnia 2012 r. poz. 1819)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.
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w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515) i art. 15 ust.l, art. 19 pkt 1 lita, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849, zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.744 ipoz.1045, poz. 1283, poz. 1777) 
oraz art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613, 699, 978, 
poz. 1197, poz. 1269 i poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach niniejszą uchwałą:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza zwolnienia przedmiotowe.

§ 2. Na terenie Gminy Zdzieszowice wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 3. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej za sprzedaż w wysokości 2 zł. za każdy rozpoczęty 
1 m2 zajmowanej powierzchni.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, którymi są:

1) Małgorzata Kowalczyk;

2) Gabriela Mandola;

3) Bernadeta Żołeńska.

3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją  najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tygodnia oraz 
w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach lub na rachunek 
bankowy Gminy Zdzieszowice.

4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej w wysokości 15% 
od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

5. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi w terminie 7 dni po rozliczeniu się inkasenta z wszystkich 
pobranych kwot za dany miesiąc.

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Zdzieszowice.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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