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UCHWAŁA Nr XXXVI/181/2013
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 i 4 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2))
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2013 r., poz. 724), Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1)
2)

Zmiany ustawy opublikowano w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318.
Zmiany ustawy opublikowano w: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr
102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378 oraz zmiany wynikające z M. P. z 2010 r. Nr 55,
poz. 755; Nr 75, poz. 950; z 2011 r. Nr 95, poz. 961; Nr 95, poz. 962.
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§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) budynki lub ich części, budowle wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową wraz
z gruntami związanymi z tymi budynkami,
2) budynki lub ich części wykorzystywane na cele działalności kulturalnej wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami,
3) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na cele związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami,
4) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o ile wchodzą w skład gospodarstw rolnych,
5) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
6) grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi symbolem „dr”.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 3. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Wójt Gminy Słubice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/122/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku Rady Gminy Słubice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski
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Uza sa d ni en ie
Przy opracowaniu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013 r.,
poz. 724). Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje przeliczenia i ogłoszenia górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2013 roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca
2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz. 595), wskaźnik ten został ustalony na poziomie 0,9%. Biorąc powyższe pod uwagę oraz
to, że do projektu budżetu na rok 2014 przyjęto wzrost dochodów własnych na poziomie 2,4% dokonano przeliczenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Słubice w 2013 roku o zakładany procentowy
wzrost dochodów w budżecie na rok 2014 ustalając w ten sposób nowe stawki podatkowe. Rada Gminy Słubice zgodnie
z dyspozycją zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w drodze uchwały może wprowadzić inne
niż ustalono w ustawie zwolnienia przedmiotowe. Powyższe stawki i zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy.

