
UCIIWAł,A NR XXII{...12020
IłADY GMINY,I,AI{NÓW OPOLSKI

r, dnlaż6 paździcrnikaZ)Z) r.

w sprawic ustalcnia wysokości stawck podatku od nicruchomości
na tcrcnic Gminyl'arnów Opolski

Na podstawic ań. 18 ust.2pkt 8 ustawy zdnla 8 marca 1990 r. o samorządzic gminnym (tj,Dz,l].
,l,2020 r. pol. 713), ań. 5 ustawy r, dnia 72 stycznta 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. [J.
,,,,2019 r. po7,,1I70 zc zm.) llada Gminy l'arnów Opolski uchwala, co następujc:

§ l. Ustala się następuiącc rocznc stawki podatku od nicruchomości na tcrcnie gminy l'arnów
()polski:

l ) od gruntów :

a) l,wląl,anych z prowadzcnicm działalności gospodarcz,cj, bcz względu na sposób zakwalifikowania
w cwidcncji gruntów i budynków 11,95 zl od 1 m'powicrzchni,

b)pod wodami powicrzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych 4,99 zł od l ha powicrzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzcnic odpłatncj statutowej działalności pozytku publiczncgo
pr,/s7, organlz,acjc pozytku publicznego 0,40 zł od 1 m'powicrzchni,

d) niczabudowanych objętych obszarcm rcwitalizacji, o którym mowa w ustawic z dnia9 pażdzicrntka
ż0|5r orcwitalizacji(Dz.l].z2020r.poz.802orłl, poz.l086)ipołozonychnatcrcnach,dlaktórych
micjscowy plan zagospodarowania przcstrzcnncgo przewiduje przeznaczcnie pod zabudowę
micszkaniową, usługową albo zabudowę o prlclnaczcniu micszanym obcjmującym wyłącznic tc
rodz,ajc zabudowy, jc,żcli od dnia wcjścia w zycic tcgo planu w odnicsicniu do tych gruntów upłynął
okrcs 4 lat, a w tym czasic nic zakończono budowy zgodnie z przcpisami prawa budowlanego
3r2t| zl od l m2 powicrzchni,

2) od budynków lub ich części :

a) micszkalnych 0,85 zł od 1 m' powicrzchni uzytkowcj,

b)l,wiąz,anych z, prowadzcnicm działalności gospodarczcj oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częśoi zajęlych na prowadzcnic działalności gospodarczcj 23,50 zł od 1 m'powierzchni uzytkowcj,

c) zajętych na prowadlcntc działalności gospodarczcj w zakrcsie obrotu kwalifikowanym materiałcm
sicwnym 11,6ż zł od I m'powicrzchni użytkowcj,

d) r.wiąr,anych z udziclanicm świadczcń zdrowotnych w rozumicniu przcpisów o działalności
Iccrniczcj, zajętych pr,/,c,/. podmioty udziclającc tych świadczeń 5,06 zl od i m' powicrzchni
uzytkowcj,

c) pozostałych, w lym zalętych na prowadzcnic odpłatncj statutowcj działalności pozytku publiczncgo
pr7,c7, organizacjc pożytku publiczncgo 6,50 zł od 1 m2 powicrzchni uzytkowej,

3) od budowli z 2nh ich wartości okrcśloncj napodstawic ań.4 ust.l pkt 3 i ust.3-7 ustawy zdnl.a
1ż slycz,nic 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t1. Dz, LJ. z2019 r, poz.Il7) zc zm.).

§ 2.Wykonanic uchwały powicrza się Wójtowi Gminy'l-arnów Opolski .

§ 3. Z dnicm wcjścia w życic ninicjszcj uchwały traci moc uchwałaNrXIIl95/2019 Rady Gminy'l'arnów
Opolski z, dnia28 pń.dzicrnika 2019 r. w sprawic ustalcnia wysokości stawck podatku od nieruchomości
na tcrcnic Gminy'['arnów Opolski (Dz.|Jrz. Wojcwodztwa Opolskicgo z2019 r. poz,3334).

§ 4. LJchwała podlcga ogłoszcniu w Dzicnniku l-Irzędowym Wojcwodzlwa Opolskicgo.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życic z dnicm 1 stycznia ż02l r.

Przewodniczący l{ady
Gminy

Rudolf urban
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uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U.z2020r.poz.7l3) do wyłącznej właściwości Rady Gminy na|eży podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Ustawazdnia
12stycznia199Ir. opodatkachiopłatachlokalnych (tj.Dz.U.z2019r.poz.II70zęzm.)nieustala
wysokości konlrretnych stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości nie
mogą jednak przeŁłoczyć maksymalnych ustalonych dla poszczególnych przedmiotów
opodatkowania. Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy ds. finansów
publicznych w drodze obwieszczenia ( Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie gómych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 - M.P. z 2020r.
poz. 673). Stawki górne corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkovły. Zatem na rok 202I,
w stosuŃu do roku poprzedniego proponuje się zmiany stawek podatkowych. Projekt uchwały
zal<ładapodwyższenie stawek podatkowych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania m.in.

- budynków lub ich części związanychzprowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,50 zł od 7 m2

powierzchni,

-budyŃów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,50 zł od l m2 powierzchni,

- gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pozytku
publicznego przęz organtzacje pożytku publicznego o 0,10 zł od 1 m' powierzchni,

- gruntów związanych z ptowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzg|ędu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 0,06 od 1 m2 powierzchni.

Pozostałe stawki są proponowane na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia23 lipcaż020r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat na rok 20żI.
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