Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/256/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446, poz. 1579) oraz art. 5 ust.1 i 4, art. 20b, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716, poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości ustala się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 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 albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
a) skoczni narciarskich, rynien snowboardowych – 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b) wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2015 r. poz. 139 ze
zm.) - 0,6% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych;
c) wyciągów narciarskich – 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
d) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
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§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt. 3 lit. a i c uchwała niniejsza przewiduje udzielenie pomocy de
minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.). Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku
od nieruchomości (§ 1 pkt. 3 lit. d) a stawką preferencyjną (§ 1 pkt. 3 lit. a lub c).
§ 3. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis, ma obowiązek przedłożyć Burmistrzowi Karpacza wraz z wnioskiem o
udzielenie pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres informacji został określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi
Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 5. Z dniem 01 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Nr XV/103/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28
października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości ze
zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza
Ewa Walczak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) rada gminy określa w uchwale
wysokość stawek podatku od nieruchomości na następny rok. Górny limit stawek podatku od
nieruchomości ustala corocznie rozporządzeniem minister finansów. Rozporządzenie jest aktem
wykonawczym do powyższej ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
stawki ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei
art. 5 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż przy określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części, rada
gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz
wiek budynków. Rada Miejska uwzględniając postulaty mieszkańców Karpacza, postanowiła zróżnicować
stawki podatku od nieruchomości od budowli - ze względu na przedmiot opodatkowania. Obniżona stawka
podatku od nieruchomości od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków
nie jest uznana za pomoc de minimis, z uwagi na brak konkurencji na rynku lokalnym w zakresie
przedmiotowej działalności.
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