
 1 

 

PROTOKÓŁ NR 2.2015 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 14 października 2015 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 

 

W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Wójt Gminy 

Jeleniewo Kazimierz Urynowicz i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Kalinowski przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu stawek podatkowych i opłat lokalnych, ceny wody i ścieków 

obowiązujących na 2016 r. 

2. Sprawy bieżące. 

  
 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1.  Rozpatrzenie projektów uchwał: 
1) stawki podatku od nieruchomości  

a) od gruntów:  

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m2 powierzchni,  

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,  

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m2 powierzchni,  

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 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 do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 3,00 zł od 1m2 powierzchni;  

b) od budynków lub ich części:  

- mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

- związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  

- pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w garaży na samochody osobowe) – 6,00 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem:  
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a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla których stawka 

wynosi 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  

b) budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstw 

rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność 

(współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za 

świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, 

dla których stawka wynosi 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

c) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, z tym, że od 

linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i 

oczyszczania ścieków – 0,5% wartości.  

2) od środków transportowych:  

- od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości 

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

a) mniejszej niż 22 miejsca –1.918,50 zł,  

b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.425,51 zł.  

3) wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – dostosowanie do obowiązujących 

przepisów;  

4) zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania 

ścieków w gminie Jeleniewo na 2016 rok:  
- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierzy: 

2,41 zł,  

- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia: 1,78 zł,  

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 4,99 zł,  

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia: 4,38 zł,  

- stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług) 2,20 zł. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.  

 

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Tadeusz Kalinowski zwrócił się z wnioskiem o zaproszenie na 

sesjęprezesa Koła Łowieckiego Jedynka wraz z osobą szacującą straty. 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Tadeusz Kalinowski 

zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Podpisy komisji: 

1. Kalinowski Tadeusz -  Przewodniczący Komisji ………………… 

2. Dąbrowski Mariusz – Z-ca przewodniczącego komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

3. Gałażyn Jacek -       ………………… 

4. Stankiewicz Tomasz -      ………………… 

5. Urynowicz Andrzej -       …………………  

  

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

Sp.MW. 

dn. 14.10.2015 r. 


