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Przedkładam projekty uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
wraz z uzasadnieniem, z prośbą o skierowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
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Projekt

UCHWAŁA Nr.../.../.....

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia ... 2022 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. póz.
559) i art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. póz.
1452 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ l. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Barlinek:

l) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 1,09 zł od l m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych 5,79 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,59 zł od l m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji 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 w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- 3,81 zt od l m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,92 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78zł od l m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -

13,47 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 od l m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 9,69 zt od l m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLII/278/2021 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2021 r. póz. 4227).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w
życie z dniem l stycznia 2023 r.
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do u-chwały w sp>rav^ie olcreśleTTLia- v^ysolcosci
stav^elc podatlcii od T-Lieri-iclnomości

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1452) ^/[inister Finansów wydał
obwieszczenie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. póz. 731)
określonych w art. 5 ust. l pkt l i 2 ww. ustawy (tj. stawek podatku od
nieruchomości) na podstawie wskaźnika cen ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" komunikat w sprawie wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku w stosunku do I
półrocza 2021 roku , który wyniósł 111,8 % (wzrost cen o 11,8%).

Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą być wyższe od górnych
stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Obowiązujące w roku bieżącym stawki podatkowe zostały podjęte w 2021 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów
własnych budżetu gminy.

Przedłożony projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatkowych w
podatku od nieruchomości o 15 %.

Na podstawie posiadanej bazy podatkowej szacuje się, że podwyższenie stawek
w podatku od nieruchomości spowoduje wzrost wymiaru tego podatku w 2023
roku o 1.573,4 tyś. zł, w tym od osób prawnych o 990,4 tyś. zł, a od osób
fizycznych o 582,9 tyś. zł.

W myśl art. 30 ust. 2 pkt l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
póz. 559) Bunnistrz przygotowuje projekty uchwał i przedkłada Radzie
Miejskiej w celu uchwalenia.

Porównanie stawek zawiera poniższa tabela.



Zestawienie stawek podatku od nieruchomości 2022/2023

Lp. Przedmiot opodatkowania

I Od gruntów
l l Grunty związane z działalnością

gospodarczą, bez względu na
sposób zakwalifikowania w
ewidencji gmntów i budynków

2 Gmnty pod j eziorami /za l ha/
3 l Pozostałe grunty
4 Niezabudowane objęte obszarem

rewitalizacji

II Od budynków
l Budynki mieszkalne od l m2

powierzchni użytkowej
2 Budynki związane z działalnością

l gospodarczą
3 Budynki - obrót materiałem

siewnym
4 Budynki związane z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych

Obecne
2022 r.

0,80

5,10

Stawki w zł
Propono Różnica
wane na w stawce
2023 r.
o 15% (wzrost o)

0,95 1,09 0,14

5,17 i
0,51 i

5,79
0,59

3,40 3,81

0,92

25,12 l 28,78
I

11,72 I 13,47

5,87

0,62
0,08

0,41

0,12

3,66

1,75

0,77

5 Pozostałe budynku 8,43] 9,69 1,26
/// Od budowli zajętych na działalność gospodarczą

Budowle od wartości początkowej | 2% 2%
iwzł ~^^^^^^^ ''i^---^r-1—1

%
Max stawki

2023 r. maksy-
malnej
na 2023 r.

1,16 93,97

5,79
0,61 i

3,81

100
96,72

100

1,00 92,00

28,78

13,47

100

100

5,87 j 100

9,71 99,79

2% 100
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