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UCHWAŁl NR III.1 4.201 8 
Rady GminY Slubice 
z dnia II grtdnia 2018 roku 

w sprawie: okreśłenią wysokości stawek ~odatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie gminy Słubice. 

I 
Na podstawie art, t8 ust.2 pkt 8 oraz artAO ustJ'lt arL41 ust. I i 8rt.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. J. l 2018 L. poz.994, 1000. J349 i 1432) oraz art. 5 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat ach i opiatach lokalnych {łekstjednolity Dz. U. z 2018 
L, pozJ445, 1669~ 1693 l 1722)~ przy uwzględ~ieńlu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 
2018 r. w sprawie górnych granic stawek kv.otov.)'ch podatków i opłat lokalnych na rok 2019. 
(M.P. z 20 18 f., poz.745), Rada Gm'ny Slubiąc uchwala, co następuje: 

: § 1, 

Określa się v..ysokość stawek podatku od nferuchomOŚCi: 

L Od gruntów: i 

a) związanych z prowadzenie~ działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencjI gruntów i O,47zł 
budynków - od 1m' powierzthni, 

b) pod wodami powierzchnl~ ..vymi stojącymi lub wodami 
powierzchnio\\'Ymi płynący~i jezior j zbiomHc6w sztucznych 2,67 zl 
od 1 ha powierzchni, I 

c) pozostałych. w tym zajętfch na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poz.Y1jk:u publicznego przez organizacje 0,18 zl 
po~ytku publicznego. od l 1)1' powierzchni, 

dl niezabudowanych objętych p~~em rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 p~iernika 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U.z 2018 r. poz.1398)! i położonych na terenach, dla 
których mIeJSCOWy plan z,agospodarowania przestrzennego 
prze\\iduje przeznaczenie ~od zabudowę mieszkaniową , 3,09 zł 
usługową albo zabudow~ o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jezeH od dnia 
wejścia w tycie tego plan~ w odniesieniu do tych gruntów ' 
upłynął okres 4 Jat, a w ty~ czasie nic zakończono budo\\'Y 
zgodnie z przepisami prąwa budowlanego ~ od l m'.! I 

, powi~chni, ------1 . ______ ~---~--.~-
2. Od budynków lub ich części: i.. 

aj mieszkalnych - ud l fi' polŃierzchni użytkowej, 0,39 zl 
b) związanych z prQwadzenidm działa1nośd gospodarczej oraz 

od budynków mieszkaln1ch lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gbspodarczej - od l m2powicrzchni 13,26 zł 
użytkowej, 

c) .łaję-tych na prowadzenie dfiałalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ~ od 1m2 6,16 zl 
powierzchni u:żytkowej. 

d) związanych z udzielani~:m świadczeń zdrowotnych w I ~. 
"--.~____!.:ro"zu=mi~niu przepisów 0;1 działalności leczniczej, ~ęty9h.j 4,78 zł r 
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UZAS~DNIENIE 

do {jchw~1y Nr III.14.2018 


Rady qmjny Słubice 


z dnia 11 grudnia 2018 roku 


I 
Na podstawie art. 5 ustaw)' z dnia 12 'tycztjia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. 

U. z 2018 L poz. 1445, 1588, 1693 i 1722J r.d. gminy w drodze uchwały, określa wysokość 
, 

stawek podatku od nieruchomości, z tymfte stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych 

stawek kwotowych obwieszczonych przez,Ministra Finans6w. Stawki te corocznie podlegają 

zmianie na następny rok podatkm-vy, w st9sunku odpowiadającym wskat.nikoWl cen towarów 

i usług w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedpiego. Wskaźnik wzrostu cen towarów jusług 

konsumpcyjnych ustała się na podslawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłoszonego w Dzjennj~1u Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipea 

2018 r. poz. 650, wskaźnik cen towarów i/usług konsumpeyjnych w pierv.rszym półroczu 20lg 

r. w stosunku do pierwszego półrocza 201? r. wynosił 101,6 (wzrost cen o 1,6%). Górne granice 

stawek podatkowych zostały określone JObwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 
i 

2018 r. w sprawie górnych grank stawtk kwotowych podatków i opłat lokalnych 2019 r, j 

Mak.'iymalne stawki na rok 2019 zmieniły się i wzrosły srednio o ok, 1.02 %, ' 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to. z~ do projektu budtetu na rok 20 I 9 przyjęto wzrost I 
doohodów własnych na poziomie 1,6 (l!tj dokorumo przeliczenia wysokości stawek podatku i 

od nieruc.homości obowiązujących w Gminie Slubice w 2018 roku o zakładany procentowy I 
I 

wzrost dochodów w budzecie na rok 2019 ustalając w ten sposób nowe stawki podatkowe. I 

ady 


