UCHWALA Nr 611IX/2015
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
terenie Gminy Nowe Miasto.

obowhlzuj~cych

na

Dzialaj~c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U.2015.1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.2014.849 z p6Zn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§1
1. Okresla siy nastypuj~ce stawki podatku od nieruchomosci obowi~zuj~ce na terenie Gminy Nowe
Miasto:
1) od grunt6w:
a) zwi~nych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej bez wzglydu na spos6b
zakwalifikowania
w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,64 zlod 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj~cymi lub wodami powierzchniowymi ptyn~cymi jezior
i zbiomik6w sztucznych - 4,33 z! od 1 ha powierzchni,
c) od pozostatych, w tym zajytych na prowadzenie odp!atnej statutowej dzia!alnosci poZytku
publicznego przez organizacje poZytku publicznego - 0,17 z! od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objytych obszarem rewitalizacji, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 9
paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji, i polozonych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniow~,
usrugow~ albo zabudowy 0 przeznaczeniu mieszanym obejmuj~cym wy!~cznie te rodzaje
zabudowy, jezeli od dnia wejscia w Zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uptyn~!
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- 3 z! od 1 m2 powierzchni.
2) od budynk6w lub ich czysci:
a) mieszkalnych - 0,50 z! od 1 m2 powierzchni uZytkowej,
b) zwi~nych z prowadzeniem dzia!alnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub
ich cZysci zajytych na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej - 17,30z! od 1 m 2 powierzchni
uZytkowej,
c) zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia!em siewnym - 10,24 zlod 1 m2 powierzchni uzytkowej,
d) zwi~nych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci
leczniczej, zajytych przez podmioty udzielaj~ce tych swiadczen - 4,45z1 od 1 m2 powierzchni
uZytkowej,
e) od pozostatych, w tym zajytych na prowadzenie odptatnej statutowej dzia!alnosci poZytku
2
publicznego przez organizacje poZytku publicznego - 6,50 z! od 1 m powierzchni uZytkowej
z wyj~tkiem_budynk6w gospodarczych i garaZy stanowi~cych samodzielne obiekty
budowlane, niezwi~zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, od kt6rych stawka
wynosi 1 z! od m2 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 optatach lokalnych.
§2
Traci moc Uchwa!a Nr 1921XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013 r. w
sprawie okreslenia stawek w podatku od nieruchomosci.
§3
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi w
zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

UZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
obowi~zuj~cych na terenie Gminy Nowe Miasto

Z uwagi na istotne zmiany w zakresie podatku od nieruchomosci, wprowadzone na podstawie zapisow
ustawy z dnia 2S czerwca 20 I Sr.

0

zmianie ustawy

0

samorz1ldzie gminnym oraz niekt6rych innych ustaw

(Dz.U.20IS.104S) oraz ustawy z dnia 9 paidziemika 20lS
stalo

si~

0

rewitalizacji grunt6w (Dz.U.201S.1777), zasadne

dostosowanie uchwaly w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci

obowi¥uj1lcych na terenie Gminy Nowe Miasto, do obowi¥uj1lcego od dnia 0 I stycznia 2016 roku prawa.
Zmiany
obj~tych

0

ktorych mowa dotycz1l wprowadzenia nowej stawki podatku od grunt6w "niezabudowanych

obszarem rewitalizacji,

0

kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 paidziemika 20 IS r.

0

rewitalizacji,

i polownych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod

zabudow~

mieszkaniow1l,

usrugow,! albo

zabudow~

przeznaczeniu

0

mieszanym

obejmuj'lcym wyl'lcznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych
grunt6w uplyn'll okres 4 lat, a w tym czasie nie zakOllczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego"
oraz zmiany stawki od grunt6w "pod jeziorami,
wodnych" na
plyn~cymi

stawk~ 0

zaj~tych

na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni

brzmieniu "pod wodami powierzchniowymi stoj'lcymi tub wodami powierzchniowymi

jezior i zbiomik6w sztucznych"

Wysokosc stawki na rok 2016 okreslona w /w uchwal'l pozostaje na dotychczasowym poziomie.
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