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Przedkładam projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości wraz z uzasadnieniem, z prośbą o skierowanie na październikową
sesję Rady Miejskiej.

Jednocześnie informuję, że wszelkie wyjaśnienia do projektu uchwały złoży
Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska i Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Ewa Jakubowska.
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Projekt

UCHWAŁA Nr.../.../.....

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia ... października 2020 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 2020 r. póz. 713
z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1170 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 - 0,92 zł od l m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych 4,99 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,49 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
- 3,28 zł od l m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,77 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,25 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -

11,31 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,92 od l m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 8,14 zł 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 XIX/129/2019 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od niemchomości (Dz.Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2019 r. póz. 6457).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje
od dnia l stycznia 2021 r.
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Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) IVtinister Finansów wydał
obwieszczenie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. póz. 673) określonych
w art. 5 ust. l pkt l i2, art. 10 ust. l i art. 19 pkt l ww. ustawy (tj. stawek
podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat
lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów)
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 pierwszym półroczu 2020 roku, który
wyniósł 3,9 % (M.P . 2020 póz. 625).

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 2019 r. i
obowiązują w roku 2020.

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

Przedłożony projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatkowych w
podatku od nieruchomości średnio o 3,9 %.

W konsekwencji stawki podatkowe, które najczęściej znajdują zastosowanie
i dotyczą największej liczby podatników są niższe od stawek maksymalnych.

Na podstawie posiadanej bazy podatkowej szacuje się, że podwyższenie stawek
w podatku od nieruchomości spowoduje wzrost wymiaru tego podatku w roku
przyszłym o 390 tyś. zł, w tym od osób prawnych o 262 tyś. zł, a od osób
fizycznych o 128 tyś. zł.
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Proponowane stawki zawiera poniższa tabela.

Lp. Wyszczegóhiienie
Stawki

maksymalne
2021 r. (zł)

Stawki
2020 r.
(zł)

Proponowane
stawki na

2021 r. (zł)

Różnica
5-4
(zł)

%
stawki

maksymataej

l 2 3 4 5 6 7
l Grunty związane z

prowadzeniem działahiości
gospodarczej (m2)

0,99 0,89 0,92 0,03 92,93

2 Grunty pod wodami
powierzchniowymi (ha) 4,99 4,80 4,99 0,19 100

3 l Grunty pozostałe (m2) 0,52 0,47 0,49 0,02 94,23
4 Grunty niezabudowane objęte

obszarem rewitalizacji (m2) 3,28 3,15 3,28 MS 100
5 Budynki mieszkahie lub ich

części 0,85 0,74 0,77 0,03 90,59
6 Budynki związane z

działahiością gospodarczą
(m2)

24,84 23,34 24,25 0,91 97,62

7 Budynki zajęte na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym (m2)

11,62 10,89 11,31 0,42 97,33

8 Budynki związane z
udzielaniem świadczeń
zdrowotnych (m2)

5,06 4,74 4,92 0,18 97,23

9 Budynki pozostałe (m2) 8,37 7,83 8,14 0,31 97,25
10 Budowle 2% 2% 2% 0% 100

W myśl art. 30 ust. 2 pkt l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
póz. 713 ze zmianami) Burmistrz przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej
i przedkłada Radzie Miejskiej w celu uchwalenia.

Barlinek, 9 października 2020 r.
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