
UCHWALA NR 111/X1I/2019 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od nierucbomosci obowillZujl4cycb na terenie gminy 
Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 8 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samo17l}dzie gminnym (t.j . Oz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) omz art. 5 ust. I ustawy z dnia 30 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 
lokalnych (t.j . Dz.U. 2019 r. poz. 1170) - Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Okres\a siy nastypujllce stawki podatku od nieruchomosci obowi~jllce na tereoie grnioy Nowe 
Miasto: 

I) od grunt6w: 

a) zwi~ych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglrrdu oa spos6b zakwaliftkowania 
w ew;dencji grunt6w i budynk6w - 0,70 z1 od 1 rn2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stoj~cymi lub wodarn.i powierzehoiowymi rXYlUlcyrni jezior 
i zbiornik6w sztucznych - 4,71 zl od I ha powierzchn i. 

c) pozostalych, w tyrn zajytych na prowadzeoie odplatnej statutowej dzialalnoSci poiytku publicznego 
przez organizacje pOZytku publicznego - 0,23 zlod I m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych obj~tych obszarem rewitalizaeji, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 paidziemika 
2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poZ. 1398 omz z 2019 r. poz. 730), i polozonych na terenaeh, dla 
kt6rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzenoego przewiduje przeznaezeoie pod zabudow~ 
mieszkaniow,}, usrugowll albo zabudow~ 0 przeznaczeniu mieszanym obejmuj~cym wy}~eznie te rodzaje 
zabudowy, jereli od dnia wejScia w Zycie tego planu w odrtiesieniu do tych grunt6w upl:ynftl okres 4 lat, a w 
tyro ezasie nie zakoriczono budowy zgodnie z przepisami prawa budow1anego - 3 zl od I m2 powierzchni; 

2) od budynk6w lub ich cz~ei: 

a) miesz1caJnych - 0,55 zl od I m2 powierzcbni uZytkowej, 

b) zwi~ych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz ad budynk6w mieszkaloych lub icb cZ\:Sci 
zaj<;tych na prowadzenie dzialalooSci gospodarczej - 18,00 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej, 

c) zajrrtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem 
siewnym - 10,50 zlod I m2 powierzchni urytkowej, 

d) zwillzanych z udzielaniem swiadczeo zdrowotnych w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnoSci leczniczej, 
zajlYtych przez podmioty udzielajqce tyeb swiadczen - 4,70 zl od I m2 powierzchni uz.ytkowej, 

e) pozostalych, w tym zajt;tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci POZytku publicznego 
przez organizacje POZytku publicznego - 6,70 zt od 1 m2 powierzchni utytkowej 

- z wyj~tk.iem budynk6w gospodarczych i garaZy stanowi~cych samodzielne obiekty budowlane, 
niezwi¥Myeb z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, od kt6rych stawka wynosi 1,30 zl; 

3) od budowli - 2% ich wartosei oi<reslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i us!. 3-7 ustawy 0 podatkach 
i oplatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si~ W6jtowi Ominy Nowe Miasto. 

§ 3. Z dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaly, traei moe uchwala Nr 6 I IIXl20 15 Rady Gminy Nowe 
Miasto z dnia 20 Iistopada 2015 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruehomosci obowi~j~cych na 
tereoie gmioy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz¢owym Wojew6d.ztwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniern I stycznia 202Q,frf'lari:'\ Rat1t:<'iw Prawny P.2___" J) !'Zt\CY 
, " "~.:.. '.-MJJ;j;;"~ ' f. , sku (f; ,JIl O1iny 
~~ ~ WI~

I.fomk~f!~usz wska \1w l liTlski 
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Uzasadnienie 

do ucbwaty w sprawie okrdlenia wysoko~ci stawek podatku od nieruchomosci obowi~ujllcych na 
terenie gminy Nowe Miasto 

W mysl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 0 samo~dzie gminnym do wylllcznej wlaSciwosci rady groiny naleiy 
podejmowanie uchwal w sprawach podatk6w i oplat w granicach okreSlonych w ~bnych ustawach. ZgodnJe 
laS z art. 5 Ust. 1 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwaly, okreSla wysokosc 
stawek podatJeu ad nieruchomoSci, z tym ze stawki te nie mogl} przekroczyc rocznie g6mych granic 
ogloszo.oych przez Ministra Finans6w w Dzienniku Urz¢owym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przez osiem ostatnich lat stawki podatku od nieruchomosc obowiljZUj~ce na terenie naszej gminy rue ulegly 
zwi~kszeniu. Niniejsze by to nast~pstwem racjonalnej i oszczydnej polityki flD8flsowej prowadzonej przez 
organy gminy. JednakZe nadchodzllcy rok niesie ze sob~ mniejsze wplywy do budtetu gminny. Wynika to 
przede wszystkim Z obniienia subwencji oswiatowej oraz utraty udzialu w podatku dochodowym w zwi~ku 
z wprowadzeniem zwolnienia dla os6b fizycznych do 26 roku Zycia 

W zwi~ku z powyiszym, w celu zapewnienia wymaganych wplyw6w do budZetu. proponuje si~ 

od roku 2020 zmiettit stawki podatku od nieruchomosci - wedrug przedmiotowego projektu ucbwaty. Szacuje 
si~, re dzi~ki wprowadzeniu niniejszych zmian w roku 2020 do budietu z tyturu podatku od rueruchomosci 
wplynie J 451 280,00 zl. Kwota ta zapewni gminie srodki kt6re pozwolll przynajmniej w cz~ci 
zrekompensowac utracone dochody, co przcioZy si~ na bezpieczny i zbilansowany budtet przy jednoczesnym 
zachowaniu zr6wnowazonej polityki podatkowej . 

W celu szczeg6lowej analizy w tabeJi. stanowiClcej zat~czoik do niniejszego uzasadnienia, zostaty 
przedstawione stawki podatku ad nieruchomosci obowi<j.ZUj~cego na ternie gminy Nowe Miasto oa de stawek 
obowi(jZUj~cych w roku 2019 i projektowanych na rok 2020 w sllsiednich gminach. 
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Zat,!cznik do uzasadnienia projektu uchwary w sprawic okreSlenia wysokosci stawek 

podatku od nieruchomosci obowi¥Ujf}cych na terenie gminy Nowe M iasto J_ 0_ 

PRZEV/ODi"JICZt\CY 
~ liar" Gm,ny 

J~lski 
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