Uchwala XVIIIII06/2019
Rady Miasta Garwolina
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz<}.dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pom. zm.), oraz art. 5, art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170
z pom. zm.) w zwi¥ku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 24 lipca 2019
roku w sprawie gornych stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2020 roku (M.P.
z 2019 r., poz. 738) Rada Miasta Garwolina uchwala, co nastypuje:

§1.
Okrdla siy nastypuj<}.ce stawki podatku od nieruchomosci obowi¥uj<}.ce na terenie Miasta
Garwolina:
1) od gruntow:
a) zwi¥anych z prowadzeniem dzialainosci gospodarczej, bez wzglydu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budyn.kow - 0,70 zl od 1m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj<}.cymi lub wodami powierzchniowymi
plyn<}.cymi jezior i zbiornikow sztucznych - 2,79 zl od 1 ha powierzchni,
c) pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialainosci
pozytku publicznego przez organizacje poZytku publicznego - 0,30 zl od 1 m2
powierzchni,
d) niezabudowanych objytych obszarem rewitalizacji, 0 ktorym mowa w ustawie
z dnia 9 paidziernika 2015 roku 0 rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 oraz
z 2019 r., poz. 730) i polozonych na terenach, dla ktorych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy
mieszkaniowC)., uslugow<}. albo zabudowy 0 przeznaczeniu mieszanym obejmuj<}.cym
wyl<}.cznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w
odniesieniu do tych gruntow uplyn<}.1 okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -1,50 zl od 1m2 powierzchni.

2) od budynkow lub ich cz'tsci:
a) mieszkalnych - 0,45 zl od 1 m 2 powierzchni UZytkowej,
b) zwi¥anych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budyn.kow
mieszkalnych lub ich czysci zajytych na prowadzenie dzialainosci gospodarczej:
b.l) 0 powierzchni do 200 m2 -16,10 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej,
b.2) 0 powierzchni powyzej 200 m 2 do 500 m2 - 18,10 zl od 1 m 2 powierzchni
uzytkowej,

b.3) 0 powierzchni powyzej 500 m2 - 20,10 zl od 1 m2 powierzchni,
c) zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym - 5,00 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej,
d) zwi'lZanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w
o dzialalnosci leczniczej, zajytych przez podmioty udzielaj(JCe tych swiadczen
- 4,00 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej,
e) pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci
pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 3,50 zl od 1m2
powierzchni uZytkowej,
3)

od budowli - 2 % ich wartosci, okreslonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych.

§ 2.
Traci moc Uchwala Nr XLIXJ283/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2018 rok.

§ 3.
Wykonanie uchwaly powierza siy Bunnistrzowi Miasta.

§ 4.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
i wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

UZASADNIENIE

Projekt uchwaly w sprawie podatku od nieruchomosci na 2020 rok zaklada utrzymanie
stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie (2019 roku) z
ruroci~g6w

przewod6w

SleCl

rozdzielczej

wody,

wyj~tkiem

budowli

do

podatku od

odprowadzania

i oczyszczania sciek6w, dla kt6rych przewiduje wzrost stawki z 1% do 2 %.
W zwi¢u w powyzszym w budZecie Miasta Garwolina

nast~pi

wzrost dochod6w

w stosunku do roku 20190557083,98 zl, a roczny doch6d z tyturu podatku od nieruchomosci
w 2020 roku wyniesie 10533 462,99 zl.

