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UCHWALA ~R XXXI.198.2021 
Rady Gminy Siubice 

z dnia 25 listbpada 2021 roku 

. k'i' k ' . k id k d' h ,. b . . hW sprawle: 0 res ema wyso OSCI stawe p? at u 0 meruc omosci 0 owulzuJ~cyc 

na terenie gminy Siubice. 

I 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust. ~ , art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (tekstjednolity Dz. U.iz 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (tekstjednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze 
zm .), przy uwzg1ydnieniu obwieszczenia MinistJa Finans6w, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 
Iipca 2021 r. w sprawie g6rnych granic stawek /kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2022. 
(M.P . z 2021 r. , poz. 724), Rada Gminy SIUbic/e uchwala, co nastf;puje : 

§ 1 
Okresla siy wysokosc stawek podatku od ni~ruchomosci: 

I 
1. Od gruntow: J 

a) zwi~zanych z prowadzenieI11 dzialalnosci gospodarczej bez 
wzglydu na spos6b zakwali~kowania W ewidencji grunt6w i 
budynk6w - od 1 m2 powierzdhni, 

b) pod wodami powierzchnidwymi stoj~cymi lub wodami 

0,71 zl 

powierzchniowymi plyn~cyni.i jezior i zbiomik6w sztucznych 
od 1 ha powierzchni, I 

c) pozostalych, w tym zajytr ch na prowadzenie odplatnej 

4,06 zl 

statutowej dz~alalnosci pOZyr u pub.liczneg? przez organizacje 
pOZytku pubhcznego - od 1 rp2 powlerzchnl, 

I 

d) niezabudowanych objytych pbszarem rewitalizacji, 0 kt6rym 
mowa w ustawie z dnia 9 phzdziernika 2015r. 0 rewitalizacji 
(Dz.U.z 2018 r. poz.1398)! i polozonych na terenach, dla 

I 

kt6rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie ipod zabudowy mieszkaniow~ , 

0,26 zl 

usl~go,,:~ albo zab~dow~ 0 .przeznaczeniu. m~eszany~ 
obeJmuJ~cym wyl~cznle te IrodzaJe zabudowy, Jezeh od dma 
wejscia w Zycie tego planth w odniesieniu do tych grunt6w 
uplyn~l okres 4 lat, a w tyb czasie nie zakonczono budowy 
zgodnie z przepisami prJwa budowlanego - od 1 m2 

powierzchni, I 

3,40 zl 

2. Od budynkow lub ich cz'[sci: J. 
a) mieszkalnych - od 1 m2 pqwierzchni uZytkowej, 
b) zwi~zanych z prowadzenipm dzialalnosci gospodarczej oraz 

od budynk6w mieszkalnr ch lub ich cZysci zajytych na 

0,60 zl 

prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - od 1 m2powierzchni 
uZytkowej, 

c) zajytych na prowadzenie d ialalnosci gospodarczej w zakresie 

17,66 zl 

obrotu kwalifikowanym materialem slewnym - od 1 m2 

powierzchni uZytkowej, 
d) zwi~zanych z udzielan~em swiadczen zdrowotnych w 

9,36 zl 

rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, zajytych 5,11 zl 



przez podmioty udzielaj~ce ych swiadczen - od I m2 

powierzchni uZytkowej 
e) pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odplatnej 

sta~utowej dz~alalnosci pOZytk_~ pub~iczneg? przez org~nizacje 
pOZytku pubhcznego  od Im2 /powlerzchnl uZytkoweJ. 

5,20 zl 

3. Od budowli wykorzystywanych bezpof rednio do wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepla, linii elektroffnergetycznych przesylowych 
i rozdzielczych, ruroci~gow i przewor ow sieci rozdzielczej, gazow, 
ciepla, paliw i wody, od budowli sluz~cych do odprowadzania 
i oczyszczania sciekow oraz pozostaly!ch budowli. 

2% 
warto§ci budowli 

okre§lonej na 
podstawie artA us!.l 
pkt3 i us13-7 ustawy 

o podatkach i 
oplatach lokalnych 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy Slubice. 

§ 3 

Traci moc uchwala Nr XX.142.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Rady Gminy Slubice. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Pr'Z. v 

S[awo 



Rady 

UZAS1I?~IENIE 

do Uchwal~ f.XXI.198.2021 


Rady Grriny Slubice 

z dnia 25 Iist(J)pada 2021 roku 


I 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 styczni~ 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) rada gminy w drodze uchwaly, okresla wysokosc stawek podatku 

od nieruchomosci, z tym, ze stawki nie mog£! przekraczac rocznie gornych stawek kwotowych 

obwieszczonych przez Ministra Finansow, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 

2021 r. w sprawie wysokosci gornych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach 

lokalnych na rok 2022 ( M.P. z 2021 r. poz. 724). 




