
UCHWALA NR XXXIII/193/13 
RADY GMINY WAGANIEC 

z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2014 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j: 
Dz. U. z2013r.poz. 594, Dz. U. z2013 r., poz. 645), wzwi^zku zart. 5ust. l i art. 7ust 3 ustawy zdnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tj: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620 , Nr 225, 
poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z2011 r. Nr 102,poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171,poz.l016, Nr 232, poz. 1378) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie gomych granic stawek kwotowych 
podatkow i optat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.724) Rada Gminy Waganiec uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Ustala si? nast^puj^ce stawki podatku od nieruchomosci: 
1. od budynkow lub ich czf sci: 

a) mieszkalnych 0,35 zl od 1 powierzchni uzytkowej, 
b) zwi^zanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cz^sci zaj^tych 

na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej -19 ,25 zl od 1 powierzchni uzytkowej, 
c) zaj^tych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiatem siewnym -

10,75 zl od 1 powierzchni uzytkowej. 
d) zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dziatalnosci leczniczej, zaj^tych 

przez podmioty udzielaj^ce tych swiadczen - 4,68 zl od 1 powierzchni uzytkowej. 
e) pozostatych - 4,16 zl od 1 powierzchni uzytkowej, 

- w tym : zaj^tych na prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnosci pozytku publicznego przez organizacje 
pozytku publicznego - 4,04 zl od 1 powierzchni. 

2. od budowli - 2 % ich wartosci. 
3. od gruntow: 

a) zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, bez wzgl^du na sposob zakwalifikowania w ewidencji 
gruntow i budynkow - 0,74 zl od Im^ powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj^tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zl od 1 ha powierzchni, 
c) pozostatych - 0,13 zl od 1 powierzchni 

- w tym: zaj^tych na prowadzenie odplatnej statutowej dziatalnosci pozytku publicznego przez organizacje 
pozytku publicznego - 0,11 zl od 1 powierzchni. 

§ 2. Zwalnia si? z podatku od nieruchomosci budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele ochrony 
przeciwpozarowej i bezpieczehstwa publicznego. 

§ 3. 1. Pobor podatku odbywac si? b?dzie w drodze inkasa, w kasie Urz?du Gminy w Wagahcu lub na konto 
Gminy Waganiec. 

2. Do poboru podatku ustala si? inkasentow okreslonych uchwal^ nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 
Mczerwca 2011 roku zmienionej uchwat^ Nr XV/76/11 zdnia 28 grudnia 2011 roku i uchwat^ Nr XXI/119/12 
z dnia 20 wrzesnia 2012 roku i uchwatq Nr XXX/172/13 z dnia 6 wrzesnia 2013 roku. 

3. Wysokosc wynagrodzenia za inkaso okresla uchwata nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 
2011 roku w sprawie okreslenia inkasentow oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§ 4. Terminem ptatnosci dla inkasentow jest dzieh nie pozniejszy niz 5 dzien po terminie poboru podatku wg. 
ustalonego harmonogramu. 
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§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa 
Kujawsko - Pomorskiego, z moc^ obowi^zuj^c^ od dnia 1 stycznia 2014 r.'' 

•'Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast^puj^cych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow transportu 

kombinowanego towarow miedzy panstwami cztonkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE zdnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opiat za uzytkowania niektorych typow 

infrastruktury przez pojazdy ci?zarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotycz^ce ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 

Rzeczpospolit^ Polsk^ cztonkostwa w Unii Europejskiej - dotycz^ ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urz^dowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
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