DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2013-11-20 12:30:51

Poz. 12113
UCHWAŁA Nr XLIV/419/13
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokości stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych

0,85 zł od 1m2 powierzchni
4,56 zł od 1ha powierzchni
0,30 zł od 1m2 powierzchni
0,66 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej:
a) dla powierzchni użytkowej od 1 do 2000m2 włącznie we wszystkich
budynkach lub ich częściach dla każdego podatnika:
b) dla powierzchni użytkowej od 2001m2 we wszystkich budynkach lub ich
częściach dla każdego podatnika:
3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3. od budowli % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

19,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

1
1
1
1

22,82 zł od
m² powierzchni użytkowej
9,00 zł od
m² powierzchni użytkowej
4,00 zł od
m² powierzchni użytkowej
5,00 zł od
m² powierzchni użytkowej
2,00 %
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§ 2. Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXVIII/259/12 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska
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Uza sa d ni en ie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Przepis ten nakłada na radę gminy obowiązek określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych
określonych przez ustawodawcę.
W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. (M.P.
z 2013 r., poz. 595) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r.
wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %).
Górne stawki na 2013r. zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724).
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek od budynków lub
ich części rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek
budynków.
Uchwała zawiera różnicowanie stawek podatkowych dotyczących przedmiotów opodatkowania związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (§ 1 ust. 2, pkt 2 uchwały), które nie stanowią pomocy publicznej.
Przesłanki, przy zaistnieniu których wsparcie finansowe stanowi pomoc publiczną, określone są
w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r.). Przepis ten
stanowi, iż wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione
są następujące warunki:
1. udzielane jest ono przez państwo lub ze środków państwowych,
2. przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję
określonych towarów),
4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi
UE.
W przedmiotowej uchwale nie jest spełniona przesłanka wymieniona w pkt 3 dotycząca selektywności z uwagi na to,
że z transferu zasobów publicznych (zniżki podatkowej) na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane
podmioty , bez względu na formę i zakres prowadzonej przezeń działalności gospodarczej.
Dla każdej powierzchni użytkowej od 1 m2 do 2000 m2 włącznie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej
przewidziana jest obniżona stawka podatkowa bez względu czy wskazana powyżej powierzchnia znajduje się
w budynkach do 2000 m2, czy też powyżej tego metrażu np. w budynkach 3000m2.
Zatem wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w budynkach na powierzchni zarówno do 2000 m2
włącznie jak i powyżej 2000 m2, będą płacić podatek od nieruchomości w tej samej wysokości (według niższej stawki) od
powierzchni użytkowej od 1m2do 2000 m2włącznie . Dopiero nadwyżka powierzchni użytkowej budynków powyżej
2000 m2 będzie objęta wyższą stawką podatkową.

