
                                       I NF O R M A C J A 

 

                   w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości   na rok 2019  

 

                         Rada Gminy jest zobowiązana na mocy art. 5  ust.  1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekraczać 

stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów . Stawki maksymalne na rok 2019 

zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia  25 lipca  2018   roku w sprawie  górnych granic 

stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  w 2019r.  ( M.P. poz.745 ). 

Proponuję na rok 2019 utrzymanie wysokości stawek w podatku od nieruchomości jakie obowiązywały w 2018 

roku na podstawie  podjętej Uchwały Nr XLV/262/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r.. 

 

           Stawki podatku od nieruchomości   przyjęte  w/w  Uchwałą  stosunku do maksymalnych stawek 

Ministerstwa Finansów  na rok 2019 kształtują się następująco: 

 

Lp. Przedmiot opodatkowania 

 

 

Stawki max 

wg 

Ministerstwa 

Finansów  

( w zł.)  

Stawki wg 

Uchwały Rady 

Gminy      (w zł) 

Relacja stawek 

RG w stosunku 

do stawek max 

Min. Fin. (w %)     

1. Grunty związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej      m2 

  0,93        0,88     94,62 

 2. Grunty pod  wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników  sztucznych     1ha 

  4,71        4,63     98,30 

 

3. 

Grunty pozostałe ,w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej działalności 

pożytku publicznego           m2 

 

  0,49 

 

       0,29 

 

     59,18 

4. Od gruntów niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji o którym mowa 

w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i 

położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową…………… 

 

 

 

 3,09 

 

 

 

      3,04 

 

 

 

     98,38 

 

4. 

Budynki mieszkalne           m2 

 

  0,79        0,59      74,68 

 

5. 

Budynki związane z działalnością 

gospodarczą               m2  

  23,47       19,50      83,08 

 

 

6. 

Budynki związane z działalnością w 

zakresie obrotu  kwalifikowanym 

materiałem siewnym        m2 

 

 

 10,98 

 

      10,80 

  

    98,36 

 

7. 

Budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych m2 

 

   4,78 

 

        4,05 

 

      84,73 

 

8. 

Budynki pozostałe w tym zajęte na 

prowadzenie działalności pożytku 

publicznego   m2 

 

   7,90 

 

        4,60 

 

      58,23 

9. Budowle  2 % ich wartości       2 %           2 %      100 

 

Przewidywane skutki  jakie poniesie  Gmina w 2019 roku z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od 

nieruchomości wyniosą w granicach   205 754 zł. 

 

Przygotowała:     Wanda Węgrzyn   

 

                                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                              Mirosław Seweryn 


