W dniu 15 grudnia 2003 r. na XV Sesji
Rada Miejska w Błoniu uchwaliła następujące uchwały w spr. stawek podatków
obowiązujących na rok 2004:

w sprawie: ustalenia stawki podatku
od posiadania psów na 2004 r.
od jednego psa - 25,-zł.

w sprawie: ustalenia stawek podatku
od nieruchomości na 2004 r.
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części - za 1 m2 pow. użytkowej - 0,52 zł
2. Od budynków lub ich części, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż
rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych, zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - za 1 m2 pow. użytkowej - 17,42 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - za 1 m2
pow. użytkowej - 5,82 zł
4. Od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - za 1 m2 pow. użytkowej - 8,11 zł
5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – za 1 m2 pow. użytkowej - 3,49 zł
6. Od budowli - od wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego,
stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie
zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego - 2% wartości
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem związanych z budynkiem mieszkalnym - 0,63 zł
b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
- za 1 ha - 3,41 zł.

w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego na rok 2004.
Stawka wymiaru podatku rolnego od gruntów w 2004r., wynosić będzie:
- dla gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego /33,45 x 2,5 q/ - 83,625 zł
- dla gruntów pozostałych od 1 ha /33,45 x 5 q/ - 167,25 zł.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2004r.
Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 t do 5,5t włącznie
400,-zł,
b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie
633,-zł,
c/ powyżej 9t, a poniżej 12t
744,-zł,
d/ równej lub wyższej niż 12t
- według stawek określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały
2. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5t i poniżej 12t
b/ równej lub wyższej niż 12t

1.165,-zł
- według stawek określonych w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego/ :
a/ od 7t i poniżej 12t
b/ równej lub wyższej niż 12t

400,-zł,
- według stawek określonych w załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc -

1.165,-zł,
1.830,-zł.

Oprócz zwolnień w podatku od środków transportowych przewidzianych w art.12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z późniejszymi zmianami/ wprowadza się następujące zwolnienia:
- zwalnia się środki transportu będące własnością gminy, przeznaczone do dowozu
uczniów do szkół,
- zwalnia się środki transportu będące własnością gminy, służące działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr 83/XV/2003
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1, pkt 1, lit.d
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12t.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
/w tonach/
Nie mniej
niż

Mniej niż

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12
15

15

12
23

23

12
23
26
29
31

23
26
29
31

790,00
815,00

815,00
1.255,00

860,00
1.015,00

1.015,00
1.580,00

1.305,00
1.730,00
1.830,00
2.060,00
2.290,00

1.735,00
1.830,00
1.950,00
2.452,80
2.452,80

Trzy osie

Cztery osie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr 83/XV/2003
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1, pkt 2, lit.b
- ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12t.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita /w
tonach/
Nie mniej
niż

Mniej niż

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

235,00
270,00
580,00
1.440,00

265,00
485,00
925,00
1.937,76

1.260,00
1.730,00

1.725,00
2.548,65

Trzy osie
12
40

40

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr 83/XV/2003
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1, pkt 3, lit. b
- Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita /w
tonach/
Nie mniej
niż

Mniej niż

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

20,00
180,00
320,00

30,00
320,00
570,00

220,00
620,00
850,00
1.150,00

310,00
850,00
1.300,00
1.700,00

680,00
950,00

950,00
1.290,00

Dwie osie

Trzy osie
12
38

38

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2004 r.
Ustala się stawki dziennej opłaty targowej w następujących wysokościach:
1. 3,50 zł - za sprzedaż z kosza, za handel z ręki
2. 5,50 zł - za sprzedaż towaru z ziemi / za 1 m kw. pow. handlowej/
3. 6,50 zł - za sprzedaż towaru ze stolika /za 1m kw. pow. handlowej/
4. 6,50 zł - za sprzedaż towaru z ławy /za 1 m kw. pow. handlowej/
5. 6,50 zł - za sprzedaż towaru z wozu /zaprzęg konny/
6. 16,50 zł - za sprzedaż towaru z samochodu osobowego
7. 20,00 zł - za sprzedaż towaru z samochodu do 1,5t ładowności
8. 30,00 zł - za sprzedaż towaru z samochodu pow. 1,5t ładowności
9. 16,50 zł - za sprzedaż towaru z ciągnika z przyczepą
10. 16,50 zł - za sprzedaż towaru w sektorze
11. 11,00 zł - za sprzedaż towaru z jednej lady pod wiatą.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.
Ustala się następujące stawki opłaty administracyjnej:
1/ od sporządzenia wypisu i wyrysu z planu lub ze studium zagospodarowania przestrzennego
terenu - 120,-zł.

