
UCHWALA NR XXVIII/I 52I2O2O

RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie okreSlenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomo6ci

Napodstawieart. 18ust.2pkt8iart.40ust. lustav'ryzdniaSmarca1990r.osamozqdziegminnym
(Dz, U. z 2020 r. poz, 713), art. 5 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach ioplatach lokalnych
(Dz. U. 22019 r. poz.1170) oraz obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 23 lipca2020 r. w sprawie g6rnych granic
stawek kwotowych podatk6w i optat lokalnych na rok 2021 (MP.22020 r, poz. 673),

uchwala sig, co nastqpuje:

$1, Okre6la siq wysokoSd stawek podatku od nieruchomo5ci:
1) od grunt6w:

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoScigospodarczS,bez wzglqdu na sposob zakwalifikowania
w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,96 zl od 1 m2 powiezchni,

b) pod wodami powiezchniowymi stolqcymi lub wodami powiezchniowymi plynqcymijezior i zbiomik6w
sztucznych -4,8521od t ha powiezchni,

c) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalno5ci po2ytku publicznego
przezorganizacje po2ytku publicznego -0,452t,od 1 m2 powiezchni,

d) niezabudowanych objgtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 pa2dziemika
2015r. o rewitalizacji(Dz. U. 22020r.po2.8022p62n. zm.), ipolo2onych naterenach, dla kt6rych
miejscowy plan zagospodarowania pzestzennego pzewiduje pzeznaczenie pod zabudowq
mieszkaniow4 uslugowq albo zabudowe o pzeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylqcznie
te rodzaje zabudowy, je2eli od dnia wej6cia w 2ycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w
uplynd okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoiczono budowy zgodnie z pzepisami prawa budowlanego

- 3,16 zl od 1 m2 powiezchni;
2) od budynk6w lub ich czg6ci:

a) mieszkalnych -0,77 zlod 1 mz powiezchniu2ytkowej,
b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczq oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich

czgSci zajqtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczq-24,1621od 1 m2 powiezchni uzytkowej,
c) zajgtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikovranym materialem

siewnym - 11,32 zl od 1 m2 powiezchni u2ytkowej,
d) zwiqzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu pzepis6w o dzialalno$ci leczniczej,

zajqtych pzez podmioty udzielajqce tych Swiadczefr - 4,91 zl od 1m2 powiezchni u2ytkowej,
e) pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci pozytku publicznego

pzez organizacje po2ytku publicznego -7,90 zl od 1 m2 powiezchni u2ytkowej,
3) od budowli-2o/oich wartoSci okre6lonejna podstawie art.4 ust.1 pkt3 iust.3-7 ustawyo podatkach

i oplatach lokalnych.

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 3. Traci moc uchwala Nr XVll/183/2019 Rady Miasta Woclawek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie okre6lenia
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Uz. woj. Kuj. - pom. 22019 r. p02.7297).

$ 4' 1, Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2A21 r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

f, Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci poprzez ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Uzgdu Miasta Woclawek.
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Llzasadnicnie

Stosownie dc posianowieh ai'i. i8 ust.2 pktB ustawy zdniaBmarca i990 r. osamoaqdzie grninnyrn,

do wyl4cznej wlaSciwoSci rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawach pocjatkolv i oplai w granicach

okre6lcny*ch u'r od rqbny'ch ustav,'ach.

W mySl ait.2C ust, i ustawy zdnia12 stycznia 1991 r'. o podatkach iopiaiach lokalnych,g6rne gi'anice otawek
kwototi.rych podatkow i optat lokalnych, obowiqzujqce w Canym roku podatkovlym uiegajE corocznie zmianie
na nastqpny rok podatkowy w stopniu odpowiadajEcym wska2nikowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych
w okresie pienrszego p6lrocza roku, w ktorym stawki ulegajEzmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
popzedniego. Wskaznik cen, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, ustala sig na podstawie kornL;nikatu

Prezesa Gl6wnego Uzgdu Statystycznego ogloszcnego w Dzienniku Uzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" w terminie 20 dni po uplywie pienrvszego p6hocza.

Prezes Gi6wnego Uzqdu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 202A r. w sprawie wska2nika cen towarow
i uslug konsumpcyjnych w I polroczu 2020 r. opublikowanym w Monitoze Polskim zdnia16lipca 2020 r. p02.625,
oglosil, ze wska2nik cen towarow i usiug konsumpcyjnych w I pohoczu 2020r. w stosunku do lpolrocza 2019 r.
wyniosi 103,9 (wzrost cen o 3,9 %).

Minister wla5ciwy do spraw finansow publicznych oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Uzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", gorne granice stawek kwotowych na kazdy rok podatkowy
z uwzgiqdnieniem zasady okre6lonej w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, zaokrqglajEc je w gorq cio pelnych groszy. Minister
Rozwoju i Finans6w w obwieszczeniu z dnia23 lipca 2020 r. oglosil gorne gi'anice stawek kwotowych podatkow
ioplat lokalnychw 2021r. (M.P. 22Q20 r. poz. 673).

Stawki podatku od nieruchomo5ci proponoi,vane we Wtoclawku na 2A21 r. generalnie sq nizsze
od g6rnych granic siawek kwotowych ogloszonych pzez Ministra Finansow np. stawka za budynki mieszkalne
v'rynosi 90,59% stawki maksymalnej, stawka za budynki zwiqzane z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej
wynosi 97,26% stawki maksymalnej, a stawka za gi'unty zwiqzane z prowadzeniem dzialalno6ci gospodai:czej
wynosi 96,97 % stalvki maksymalnej.
Koniecznym z punktu widzenia raThOnkU-ekonomicznego gminy, prawidlowego funkcjonov,rania i wyk6nyWania
zadan nalozonych na jednostki samozqdu terytoi"ialnego jest ustalenie stawek na wskazanym poziomie. Biorqc
pod uwagg wydatki i wplywy bud2etu gminy nie rna obecnie warunko'uv do pzyjqcia nizszych stav'rek podatku od
nieruchorno$ci. Wobec powyzszego szacuje siq, ze proponowany wzrost siawek podaiku od nieruchomofci
zapewni wzrost dochod6w bud2etu gminy w stosunku do roku ubieglego o kwotq 1.660.373,00 zi. Nie mo2na
zapomniec, ze siosorivanie stawek nizszych niz maksymalne jest dla gmin rozwiqzaniem kosztownym. Gmina
stosuj4c obni2one stawki, nie tylko bowiem pozbavria siq urplyw6ur budzetowych, ale r6wniez obniza svrroje
ewentualne wplywy z tytulu sLrbwencji wyrownawczej otrzymanej z budzetu pafrstwa. Dzieje siq tak, poniewaz
mechanizm kalkulowania subwencji wyrownawczej nakazuje branie pod uwagg potencjalnych wplywdw
poCaikolvych gminy, wyliczonych w ten spos6b jakby nie stosowala ona zadnych ulg, zwolniefi ani obnizonych
stawek podatku.

Wobec powyzszego, jestem pzekonany, ze proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomo6ci zapewni
budzeiowi wyzsze dochody i nie bgdzie oddzialywal negatywnie na sytuacjg podainik6w.

WmySlzarl.,19 ust.2 ustawy zdnia23 maja 1991 r. ozwiqzkachzawodowych (Dz. U. 22019r,po2.263
z poln. zm.), organy wladzy i administracji zqdowej oraz organy samozqdu terytorialnego kierujqzalo2enia albo
prolekty aktow prawnych, o ktorych mowa w usi. 1, do oclpowiednich wladz statutouuych zwiqzku, okre6lajqc termin
pzedstawienia opinii nie kr6tszy jednak niz 30 dni. Termin ten moze zosiad skr6cony do 21 dni ze wzglgdu na
wa2ny interes publiczny. Skrocenie terminu vilymaga szczeg6lnego uzasadnienia. Bieg terminu na pzedstawienie
opinii liczy siq od nastqpnego dnia roboczego, z wyi4czeniem soboty, nastgpujqcego po dniu pzekazaniazalo2eh
albo projekiu wraz z informacjqokreSlajqcqtermin pzedstawienia opinii. Niepzedstawienie opinii w wyznaczonym
terminie uwaZa siq za i"ezygnacjq zpravtajej r,vyrazenia

Zaloheniado projektu ninibjszej uchwaiy zostaiy przekazane do Racly Powiatowej QPZZ,ZazqCru Regionu NSZZ
,,Solidarno66" craz Zazqdu Regionu NSZZ ,,Soiidarno56 80", u,/ celu pzedstawienia stosownych opinii
w terminie 30 dni.

Upzejmie proszq Szanownq Radg o pzyjqcie uchwaiy w proponowanym bzmieniu.

SKARBNIK MIASTA


