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RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 29 listoPada 2012 r.

W SPRAWIE OKRESLENIA WYSOKOSCI STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMOSCI NA 2013 ROK

Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 .r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. l59l zp6^n. zm.) i art. 5 ust. I usta*y z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioplatach lokalnychrt (Dz.

lJ.22010 r. Nr 95, poz. 613 z p6in. zm ) Rada Miejska uchwala co nastQpuje:

$ 1 .

OkreSIa siE roczne stawki podatku od nieruchomo5ci obowi4zuj4ce w 2013 roku na terenie Gminy JEdrzej6w :

I. Od budynk6w lub ich cz96ci:

LP Stawka od 1 m2 powierzchni
uzytkowei

I
Mieszkalnych 0,65 zl

2 . Zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz od
budynk6w rnieszkalnych lub ich czESci zajQtych na prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej

a) o powierzchni do 100 m2 20,0Q zl

b) o powierzchni powyzej 100 m'?
2 l , 6 8  z l

L ZajQtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie
obrotu ku alifikor.r anvm materialem siewnym. 10.61 z l

4. Zwiqzany ch z udzielaniem Swiadczef zdrowotnych,
w rozurnieniu przepis6w o dzia'lalno6ci leczniczej, zajgtych
przez podmioty udzielaj4ce tych Swiadczei

4,57 zl

5 . Pozostalych , w tym zajQtych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnoSci pozytku publiczne go przez organizacie
poZvtku publicznego

7 ,31 z l

fI. Od budowli -2oh ich warloSci okreSlonej na podstawie afi. 4 ust I pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy o podatkach
i oDlatach lokalnvcl.r
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Zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej trez wzglQdu na

Pozostalych , w tym zajQtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalno5ci pozytku publiczne go przez organizacje po2ytku

III . Od gruntow :

IV. Od grunt6w podjeziorami , zajgtych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

zl od I ha powierzchni.

s 2 .
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa.

4  5 l

$ 3 .
Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci przez r.ozplakatowanie obwieszczefi w miejscach

publicznych oraz ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego.

s4.
Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Swietokrzyskiego i ma zastosowanie od I stycznia 2013 roku.

Przewodnicz4cy Rady

r) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastQpui4cych dyrektyw wsp6lnot Europejskich:
l) dyrektywy 92l106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsp6lnych zasad dla niekt6rych typ6w transportu

kombinowanego towar6w miqdzy patistwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z l'7.12.1992),
2) dyrektywy 1999162/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowanie ni€kt6rych typ6w

infrastruktury przez pojazdy ciQzarowe (Dz.Urz. WE L 187 220.07.1999). Dane dotycz4ce ogloszenia akt6w prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniern uzyskania przez Rzeczpospolit{ Polskq czlonkostwa w Unii
Europejskiej dotycz4 ogloszenia tych akt6w w Dzienniku Urzqdo*rym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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U z a s a d n i e n i e

Na podstawie aft.5 ust. I ustawy zdnia 12 stycznia_1991 roku o podatkach ioplatach lokalnych rada grniny'

w droize uch*uly okreSla wysokoii stawek podatku od nieruchomoSci, z tym Ze stawki te nie mog4 przekraczac

g6rnych stawek kwotowych ustalonych w ustawie

G6rne granice stawek kwotowych okreslone w alt. 5 ust. I w/w ustawy, obowi4zuj4ce w roku podatkowym

ulegaj4 cJrocznie zmianie na nastQpny rok podatkowy w stopniu odpowiadaj4cym wskaZnikowi cen towar6w

i us']ug-konsurnpcyinyclr w okresie pierwszego p6lrocza roku, w kt6rym stawki ulegaj4 zmianie w stosunku do

analogicznego okresu roku poprzedniego

WskaZnik cen, o kt6rym mowa wyzej, zostal ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Gl6wnego Ulzpdu

Statystycznego z dnia l3 tipca 2012 r. (M.P. 22012 r. poz.508). Zgodnie z powyzszym komunikatenr wskaZnik

cen towar6w i uslug konsumpcyjnych w pierwszym p6lroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego p6Irocza 2O l I

wyni6sl 104,0% (wzrost cen o 4olo). Na podstawie w/w komunikatu Minister Finans6w oglosil w Obwieszczeniu
g6rne granice stawek kwotowych podatk6w i oplat w 2013 r.

Wplywy z podatku od nieruchomoSci stanowi4 znacz4ce 2t6dlo zabezpteczenia Iealizacji postawo$yclr zadai
wlasnyclt spoczyr,r a.iEcych na gminie.

W 20ll roku wplywy ztego podatku stanowily 12,15% dochod6w biezqcych gminy. Zapewnienie
wlaSciwego poziornu dochod6w wlasnych, do kt6rych zalicza s\p w szczeg6lnosci dochody z podatku od
nieruchomoSci, stanowi o sile i stanie finans6w miasta igminy.

Stabilny wzrost dochod6w wlasnych jest szczeg6lnie istotny w obecnym stanie prawnym, kiedy to ustawa
o finansach publicznych wprowadzila nowe zasady ustalania indywidualnego wskaznika zadluZenia dla

iednostek samorz4du terytorialnego.

Podatek od nieruchomoSci jest najbardziej powszechnym podatkiem lokalnym wS16d mieszkairc6w. Plac4 go
wszyscy wlaSciciele nietuchomoSci Iub obiekt6w budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomo6ci lub
obiekt6w budowlanych, uzytkownicy wieczyrici grunt6w, a takze posiadacze nieruchomoSci lub ich czq6ci
stanowiqcyclr wla6ciwoSi Skarbu Paristwa lub jednostki samorz4du terytorialnego.

Okle5laj4c stawki podatku od nieruchomoSci nalezy r6wniez wzi4i pod uwagg 1akt, Ze ustalenie stawek
podatku na poziomie nizszym od ustawowych ma wplyw na poziorr wyliczonej czgSci wyr6wnawczej
subwencii og6lnej. Ministerstwo Finans6w ustala bowiem nalezne dochody podatkowe gminy, stanowi4ce
podstawQ do obliczania w/w subwencji, w oparciu o stawki ustawowe. Nasza gmina na 2013 r. otrzyma
n.rniejsz4 subwencjg wyr6wnawcz4 o | .27 5.076 nlz w 2012 r.

Maj4c na r.rwadze po*y2sze fakty proponujE przyjqi stawki zaproponowane w projekcie uchwaly.

Proponowane stawki podatku od nieruchomoSci na 2013 rok s4 nizsze od g6rnych granic stawek kwotowych
podatku odnieruchomo6ci, kt6re bEd4 obowi4zywaly w2013 r. i przekraczajq stawki ustawowe 22012 roku
tylko w nastQpuj4cych pozycjach:

nraterial siewny 10,61 (bylo 10,24);

Swiadczenia zdrowotne 4,57 (bylo 4,45)

Dla przykladu podwyzszenie stawki podatku dla:

budynkow mieszkalnych proponowane 0,12 zl/m2 podatek dla mieszkania o pow. 50m2 wzro5nie o 6zl
rocznie. o oowierzchni I 50m2 o l8 zl rocznie.

W przypadku budynk6w zajgtych na dzialalno5i gospodarcz4o pow.l000m2 o 222,50 miesiqcznte.

W przypadku przedsigbiorc6w podatek od nieruchomoSci stanowi koszt uzyskania przychodu, a ten obniza
doch6d podatnika obci4zony podatkiem CIT bgd4cym dochodem bud:zetu paristwa. W konsekwencji realne
obci4zenie tym podatkiem jest pomniejszone o zaplacony podatek od nieruchomoSci.

Ustalaj4c stawki na proponowanym poziomie w 2013 roku gmina moZe osi4gnqi dodatkowe dochody (przy
uwzglgdnieniu Sci4galnoSci podatk6w na poziomie 95%) w wysoko5ci oko1o447.000.
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