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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust I , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r, o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446), art.5 , art.7
ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 poz. 716. ze zm.) w zwi^zku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia
28 lipca 2016 r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w
2017 r. (M.P. z 2016r, poz. 779) - Rada Gminy Minsk Mazowiecki uchwala co nast?puje:

1-

Okresla si^ nast?puj^ce stawki podatku od nieruchomosci obowi^zuj^ce na terenie Gminy
Minsk Mazowiecki:

1.od gruntow:
l)zwi^zanych z  prowadzeniem dziatalnosci  gospodarczej   bez wzgl?du na sposob
sklasyfrkowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,66 zl od lm2powierzchni,
2)pod wodami powierzchniowymi stoj^cymi lub wodami powierzchniowymi plyn^cymi
jezior i zbiornikow sztucznych — 4,29 zi od 1 ha powierzchni,
3)pozostatych - 0,47 zi od lm2, z wyj^tkiem:

a)sklasyfikowanych w ewidencji   gruntow i budynkow jako grunty ,,zurbanizowane
niezabudowane" oraz grunty jako ,,tereny mieszkaniowe"- 0,20 zi od I m2 powierzchni,

b)zaj?tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 0,40 zl od 1 m2 powierzchni,

4)niezabudowanych obj?tych obszarem rewitalizacji, o ktorym mowa w ustawie z dnia 9
pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777) i potozonych na terenach, dla
ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudow?  mieszkaniow^ ustugow^  albo  zabudow?  o  przeznaczeniu  mieszanym
obejmuj^cym wyt^cznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w
odniesieniu do tych gruntow uplyn^l okres 4 lat, a w tym czasie nie zakohczono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zl od lm2 powierzchni

2.od budynkow lub ich cz^sci:
1)mieszkalnych - 0,50 zt od lm2powierzchni uzytkowej,
2)zwi^zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych
lub ich cz?sci zaj?tych na prowadzenie dziaialnosci gospodarczej — 19,20 zi od 1 m2

powierzchni uzytkowej,
3)zaj?tych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym -10,14 zl od I m2 powierzchni uzytkowej,
4)zwi^zanych z udzielaniem swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dziatalnosci
leczniczej, zaj?tych przez podmioty udzielaj^ce tych swiadczeh - 4,40 zi od 1 m2 powierzchni

uzytkowej,
5)pozostaiych — 7,62 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej, z wyj^tkiem:

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatkn od nieruchomosci oraz zwolnieh z tego
podatku na 2017 rok

Uchwaia Nr XXV/177/16
Rady Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 27 pazdziernika 2016 r.
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Przewodnicz^cy Rady Gminy
Minsk Mazowiecki

Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy.

4.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

5.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogtoszenia i ma zastosowanie do podatkow i
oplat ustalonych od dnia I stycznia 2017 r.

a)gospodarczych wykorzystywanych dla potrzeb gospodarstw domowych — 4,30 zl od 1 m2

powierzchni uzytkowej,

b)zaj?tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego - 7,27 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartosci okreslonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i

oplatach lokalnych.

2.

1.Zwalnia si? od podatku od nieruchomosci:
1)budynki gospodarcze (komorki drewniane) o powierzchni uzytkowej do 20 m2 uzytkowane
na skladanie opalu i drobnych narz?dzi dla potrzeb gospodarstwa domowego,
2)grunty sklasyfikowane w ewidencji   geodezyjnej   symbolem ,,dr"  stanowi^ce drogi

wewn?trzne oraz rowy na gruntach lesnych,
3)budowle i grunty zwi^zane z zaopatrzeniem w wod? i odprowadzaniem sciekow,
targowiskami i obiektami sportowymi.
4)nieruchomosci lub ich cz?sci zwi^zane z prowadzeniem dzialalnosci ochrony pozarowej.
2.Zwolnienia o ktorych mowa w ust. I nie obejmuj^ budynkow, gruntow oraz budowli
zwi^zanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej
3.Pobor podatku od nieruchomosci od osob fizycznych odbywa si? poprzez dokonanie wplat
w kasie Urz?du Gminy lub na rachunek biez^cy Urz?du Gminy w Banku Spoldzielczym
Minsk Mazowiecki nr 86 9226 0005 0000 8035 2000 0010 albo u inkasenta w drodze inkasa,
4.Wyznaczenie inkasentow oraz ustalenie wysokosci wynagrodzenia za inkaso okresla

odr?bna uchwala.



Uzasadnienie
do uchwaly Nr XXV/177/16 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 27 pazdziernika 2016r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieh z tego

podatku na 2017 rok.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych

Rada Gminy w drodze uchwaly okresla wysoko^c stawek podatku od nieruchomosci. Stawki
te jednak nie mog^ przekroczyc gornych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie.
Gome granice stawek kwotowych obowi^zuj^ce w danym roku podatkowym, na nast?pny rok
podatkowy zmieniane s^ w stopniu odpowiadaj^cym wskaznikowi cen towarow i ushig
konsumpcyjnych w okresie pierwszego polrocza roku w ktorym stawki ulegaj^ zmianie, w
stosunku do roku poprzedniego. ulegaj^xorocznie zmianie
Minister Finansow oglosil w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016r. gome granice stawek

kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2017r.
Stawki te, w stosunku do przewazaj^cej liczby przedmiotdw opodatkowania nie ulegly
zmianie w pordwnaniu do roku poprzedniego. Zmienione zostaly jedynie stawki w

przypadku:
1.gruntow pod wodami powierzchniowymi, jeziorami i zbiornikami sztucznymi (na rok

2016 - 4,58 zl z 1 ha, na rok 2017 - 4,54 zl)
Na terenie gminy Minsk Mazowiecki wyst?puj^ dwa przypadki opodatkowania tych
gruntow.

2.gruntow obj?te obszarem rewitalizacji (na rok 2016 - 3,00 zl z lm2, na rok 2017 -

2,98 zl z lm2). Na terenie gminy ten przedmiot opodatkowania nie wyst?puje.
3.budynkow zwi^zanych zdzialalnosci^_gospodarcz^(narok2016-22,86 zl z lm2, na

rok 2017-22,66 zlzlm2)
4.budynkow zaj?tych na dzialalnosc gospodarcz^ w zakresie obrotu kwalifikowanym

materialem siewnym ( w roku 2016 10,68 zl, w roku 2017 - 10,59 zl). Na terenie
gminy ten przedmiot opodatkowania nie wyst?puje.

5.budynkow zwi^zanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych (w roku 2616 - 4,65 zl,

w roku 2017-4,61 zl) - stawka dotyczy jednego podatnika
6.budynkow pozostalych (w roku 2016 - 7,68 zl, w roku 2017 - 7,62 zl)

Z uwagi na fakt, iz w/w zmiany gornych stawek zmniejszyly si? w stopniu minimalnym
proponuje si? utrzymac stawki podatku od nieruchomosci na poziomie roku 2016.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY


