UCHWALA NR XXVII196/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz~dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z poin. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§ 1. Okresla siy stawki podatku od nieruchomosci w nastypuj~cej wysokosci:
1) od gruntow :

a) zwi¥anych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglydu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,81 zl od 1 m 2
powierzchni,
b) pod jeziorami zajytych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,56 zl od 1 ha powierzchni,
c) pozostalych, :v tym zajytych na 'pro:vadz~nie odplat~ej dzialalnosci statutoweJ
pozytku pubhcznego przez orgamzacJe pozytku pubhcznego - 0,30 zl od 1m
powierzchni;

2) od budynkow lub ich czysci;
a) mieszkalnych - 0,63 zl od 1m 2 powierzchni uzytkowej,
b) zwi¥anych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od
budynkow
mieszkalnych lub ich czysci zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
- 18,50 zl od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
c) zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym - 10,75 zl od 1m2 powierzchni
uzytkowej,
d) zwi~zanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przeplsow
o dzialalnosci leczniczej, zajytych przez przedmioty udzielaj~ce tych swiadczen
- 4,50 zl od 1m 2 powierzchni uzytkowej,
e) od pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odp1atnej statutowej dzialalnosci
pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 7,70 zl od 1 m2
powierzchni uzytkowej, z wyj~tkiem budynkow gospodarczych, dla ktorych
stawka wynosi 5,10 zl od 1 m 2 powierzchni uzytkowej;

3) od budowli 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych.
§ 2. Traci moe uchwala Nr XVIII124/2012 Rady Grniny Sochocin z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchornosci.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w DzieIll1iku
Urzydowyrn Wojew6dztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie
do UCHWALY NR XXVII19612013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
W zwi'lZku z Obwieszczeniem Ministra Finans6w z dnia 7 sierpnia 2013 roku
w sprawie g6mych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2014 r.
(M.P. z 2013 r. poz. 724) nastqpiia zmiana g6mych granic stawek w podatku od
nieruchomosci. W obwieszczeniu stosunku do roku podatkowego 2013 nastqpilo zwiykszenie
w/w stawek 0 2,4 %. W projekcie uchwaly w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku
od nieruchomosci proponuje zwiykszyc niekt6re stawki podatku od nieruchomosci 0 2,4%
wedlug wskainika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych w pierwszym p6Iroczu 2013r.
w stosunku do pierwszego p6Irocza 2012r., kt6rych analiza por6wnawcza do roku 2013
dokonana zostaia w tabeli stanowiqcej zaIqcznik do uzasadnienia. Stosownie do art. 5 ust. 3
ustav.ry z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, z p6in. zm.) w podatku od nieruchomosci od budynk6w lub ich cZysci
proponuje siy dokonanie zr6Znicowania stawek uwzglydniajqc w szczeg61nosci lokalizacjy
przedmiotow opodatkowania. Zr6znicowanie stawek proponuje siy r6wniez w podatku od
nieruchomosci dotyczqcych budynk6w pozostalych, a takZe od budynk6w lub ich cZysci
zwiqzanych z prowadzeniem dzialainosci gospodarczej w zaleznosci od rodzaju
v.rykonywanej dzialainosci gospodarczej.

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI
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Wyszczeg61nienie
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Stawki
ustawowe

1.

Od gruntow zwi~zanych z
prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej

0,88

0,79

0,89

0,81

2.

Od gruntow pod
jeziorami zaj-rtych na
zbiorniki wodne

4,51

4,51

4,56

4,56

3.

Od pozostalych gruntow

0,45

0,26

0,46

0,30

4.

Od budynkow
mieszkalnych

0,73

0,59

0,74

0,63

22,82

18,00

23 ,03

18,50

10,65

10,65

10,75

10,75

4,63

4,37

4,68

4,50

5.

6.

7.

Od budynkow lub ich
cz-rsci zwi~zanych z
prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej
Od budynkow zaj-rtych na
prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie
handiu kwalifikowanym
materialem siewnym
Od budynkow zwi~zanych
z udzielaniem swiadczen
zdrowotnych w
rozumieniu przepisow 0
dzialalnosci leczniczej,
zaj-rtych przez podmioty
udzielaj~ce tych
swiadczen

8.

Od budynkow
gospodarczych

7,66

4,93

7,73

5,10

9.

Od budynkow
pozostalych (budynki
letniskowe, wolnostoj~ce,
garaze)

7,66

7,49

7,73

7,70

