UCHWALA NR XXIII.ISO.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 Iistopada 2020r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 usta\"')' z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie
gminnym (Oz. U. z 2020r., poz. 7 13 z pMn. zm.) , art. 5 ust I ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz. U. z 2019 r. , poz. 1170 z p6zn. zm.) w
zwi,!zku z Obwieszczeniem Ministra Finans6w z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie g6rnych
granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020r. poz. 673)
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastt;puje:

§1
Okresla sit; wysokos6 stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Baboszewo:
I) od grunt6w:

a) zwi'!zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej , bez wzglt;du na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,90 zl od 1 m' powierzchni ,

b) pod wodami powierzclmio\"')'mi stoj,!cymi lub wodam i powierzchniowymi plyn,!cymi
jezior i zbiornik6w sztucznych - 4,80 zl od I ha powierzchni ,

c) pozostalych, w tym zajt;tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
pllblicznego przez organizacje pozytkll publicznego - 0,25 zl od I m' powierzchni,

d) niezabudowanych objt;tych obszarem rewitalizacji , 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 20 19r. poz. 730),
i polozonych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowt; mieszkaniow,!, uslugowq albo
zabudowt; 0 przeznaczeniu mieszanym obejmuj,!cym wylqcznie te rodzaje zabudowy,
jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w upl yn,!1 okres
4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z przepi sami prawa
budowlanego - 3,00 zl od I m' powierzchni ;
2) od budynk6w lub ich czt;sci:

a) mieszkalnych - 0,70 zl od I m' powierzchni uzytkowej ,
b) zwi'!zanych

z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w
mieszkalnych lub ich czt;sci zajt;tych na prowadzenie dzialalnosc i gospodarczej 22,00 zl od I 1112 powierzchni uzytkowej ,

c) zajt;tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym - 11,00 zl od 1 m 2 powierzchni uzytkowej ,

d) zwi,!zanych z lIdzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumienill przepl SOW

0

dzialalnosci leczniczej, zajt;tych przez podmioty udzielaj,!ce tych swiadczell - 5,00 zl
od I 1112 powierzchni lIzytkowej,

e) pozostalych, w tym zajt;tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku pllblicznego - 6,00 zl od I m 2 powierzchni
lIzytkowej ,

3) od budowli - 2% ieh wartosei okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkaeh i oplataeh lokalnyeh.
§2

Wykonanie uehwaly powierza sit; W6jtowi Gminy.

§3
Traci moe uchwala Nr XIII.78.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 pazdziernika 2019r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

§4
l. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAL Y NR XXIII. 150.2020
RADY GMlNY BABOSZEWO
z dnia 30 listopada 2020r.

Zgodnie z ustaw!) z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych Rada
Gminy w drodze uchwaly okreSla wysokosci stawek podatku od nieruchomosci , z tym, ze
stawki te nie mog!) przekroczyc g6mych gramc stawek kwotowych podatk6w
obwieszczonych przez Ministra Finans6w.
G6me granice stawek podatkowych na 2021 rok zostaly opublikowane w
Obwieszczeniu Ministra Finans6w z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie gornych granic stawek
kwotowych podatkow i oplat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020r. Poz. 673). W mysl art. 20
ust. 1 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych gorne granice stawek kwotowych
obowi!)zuj!)ce w danym roku podatkowym ulegaj!) corocznie zm iani e na nastypny rok
podatkowy w stopniu odpowiadaj!)cym wskaznikowi cen towar6w i uslug konsumpcyjnych w
okres ie pierwszego polrocza roku, w ktorym stawki ulegaj'l zmi ani e, w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego.
Rada Gminy utrzymala stawki podatkowe na dotychczasowym poziomie, jedynie stawka
dotycz'lca gruntow
pod wodami
powierzchniowymi
stoj!)cym i lub
wodami
powierzchniowymi plyn'lcymi jezior i zbiornikow sztucznych oraz stawki od budynkow lub
ich czysci zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwali fikowanym material em siewnym i zwi!)zanych z udzielan iem swiadczen zdrowolnych
w rozumieniu przepisow 0 dzialalnosci leczniczej, zajytych przez podmioty udzielaj'lce tych
swiadczell, zostaly podwyzszone.
W powyzszym stanie rzeczy podj ycie niniejszej uchwaly jest w pelni uzasadnione.

