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RADY GMINY KRZY乙ANOw

Z dnia 15 1istopada 2019 r.

W SPraWie okrestenia wysokosti slawek podatku od nieruchomosti

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz担zie gminnym

(Dz・ U. z2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696i 1815) i art. 5 ust工ustawy zdnia 12 stycznia

199l r. opodatkach ioplatach lokalnych (Dz.U. z2019r. poz. 1170) uchwala sie. co

nast9p可e:

§ 1. OkreSla si? WySOkost rocznych stawek podatku od nieruchomofoi:

1 ) od grunt6w‥

a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosti gospodarcz匂, bez wzgledu na spos6b

zakwa皿kowania w ewidendy grunt6w i budynk6w - 0,95 zI od l m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stqiacym=ub wodami powierzchniowymi p書ynacymi

jezior i zbiomik6w sztucznych - 4.73 zI od l ha powierzchni,

C) pozostalych, W tym Zaj?tyCh na prowadzenie odp4atnej statutowQj dzia書alnoSci poZytku

pub=cznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,22 z十od l m2 powierzchni,

d) niezabudowanych o暁tych obszarem rewitalizadii, O kt6rym mowa w ustawie z dnia

9 pa乞dziemika 2015 r. o rewitalizaQji (Dz・ U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.)言poIozonych

na terenach, dIa kt6rych miejscowy pIan zagospodarowania przestrzennego przewid山e

PrZeZnaCZenie pod zabudowe mieszkaniowa, uSlugowq albo zabudowe o przeznaczeniu

mieszanym ob♀jm函Cym Wylacznie te rodzede zabudowy. je2eIi od dnia w華cia

w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uplyn可okres 4 lat, a W tym CZaSie

nie zakohczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,21 zt od i m2

POWierzchni;

2) od budynk6w lub ich cz挙ci:

a) mieszkalnych - 0,55 zI od l m2 powierzchni uzytkow匂,

b)zwi脅ZanyCh zprowadzeniem dzia書alnoSci gospodarczQj oraz od budynk6w

mieszkaInych iub ich cz挙ci zajetych na prowadzenie dzialalnodei gospodarczej -

23,90 z書od l m2 powierzchni uzytkowej,

c) zaj?tyCh na prowadzenie dziatalno§ci gospodarcz匂w zakresie ob「otu kwalifikowanym

materialem siewnym 「 10,23 zI od l m2 powierzchni uzytkowej,

d)zwiazanych zudzielaniem Swiadczeh zdrowotnych wrozumieniu przepIS6w

o dzialaInode=ecznicz匂, Zaj?tyCh przez podmioty udziel‘hace tych Swiadczeh - 4,87 z書

od l m2 powierzchni uzytkowej,

e) pozostalych, W tym Zaj?tyCh na prowadzenie odpねtnQj statutow匂dziaねlnodei pozytku

pub=cznego przez organizacje pozytku pubIicznego - 5,50 zI od l m2 powierzchni

uzytkowQj ;

3) od budowli -2% ich warto$ci, Okreston匂na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op書atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 170).

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie W句towi Gminy Krzy2an6w.



§ 3. Traci moc uchwaねNr II/17/2018 Rady Gminy Krzyzan6w z dnia 7 grudnia 2018 r.

W SPraWie okrestenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci (Dz. Urz・ Wcl主L6dzkiego

poz・6618)・

§4. Uchwa書a wchodzi wzycie zdniem l stycznia　2020roku ipodlega publikaQji

W Dziemiku Urzedowym WQiew6dztwa L6dzklegO.

Przewodniczacy Rady

Gminy

wle4彰/



Uzasad n ien ie

Na podstawie art- 5 us= ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach i oplatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 170) Rada Gminy w drodze uchwaly okresta wysokoS6

stawek podatku od nieruchomosti’Z tym Ze StaWki te nie moga przekracza6 g6mych

granic stawek kwotowych ustaIonych w ustawie. G6me granice stawek kwotowych

okre;Ione w art. 5 ust l w/w llStaWy, Obowiazutce w danym roku podatkowym ulegz暁

corocznie zmianie na nastepny rok podatkowy w stopniu odpowiadqiacym wskaZnikowi

cen towar6w i us書ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego p6書rocza roku, W kt6rym

stawki uleg魂　zmianie. wstosunku do anaIogicznego okresu roku poprzedniego.

WskaZnik cen, O kt6rym mowa powyzej, ZOSta書ustalony na podstawie Komunikatu

Prezesa G16wnego Urzedu Statystycznego z dnia 15 Iipca 2019 r. (M.P. poz・ 689)・ Zgodnie

z powyzszym komunikatem wskaZnik cen towar6w i us山g konsumpcyjnych w I p61roczu

2019r. wstosunku do Ip6lrocza 2018r. wyni6sl 101,8 (WZrOSt Cen O上8　%). Na

podstawie w/w komunikatu Minister Finans6w oglosil w Obwieszczeniu z dnia 24 1ipca
2019 r. g6me granice stawek kwotowych podatk6w i op書at lokalnych na rok 2020 (M.P.

poz. 738). Wplywy z podatku od nieruchomo;ci stanowiq 2r6dlo zabezpieczenia realiza匂v

podstawowych zadah wねsnych spoczywajqcych na gminie. Zapewnienie wlaSciwego

poziomu dochod6w wtasnych, do kt6rych zalicza sie dochody zpodatku od

nieruchomosti, StanOWi Zr6dlo finans6w gminy. Podatek od nieruchomosti placq wszyscy

wね§ciciele nieruchomodei lub obiekt6w budowlanych, POSiadacze samoistni

nieruchomost=ub obiekt6w budowIanych, uZytkownicy wieczySci grunt6w, a takze

posiadacze nieruchomo;c=ub ich cze§ci stanowiqcych wねsnoS6 Ska「bu Pahstwa Iub

jednostki samorzadu terytorialnego. Biorac powyzsze pod uwag?, uZnate Si? Za ZaSadne

poqiecie przedmiotow匂uchwaly

Przewodniczacy Rady
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