UCHWAŁA Nr XlV l 1a6 l 15

Rady Miasta Sanoka
z dnia 26 listopada2015

r,

w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. B, art. 40 ust. 1i arl".41 ust. '1 ustawy z dnia B marca 1990r,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2al5r, poz, 1515) oraz arl.5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach iopłatach lokalnych (Dz. U. zZal4r.poz.849 z pozn, zr::;.} araz.
Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie gornych granic stawek
kwotowych podatkow l opłat lokalnych w 2016r. (M, P, z2015r. poz.735)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§1
Okresla się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntow.
1) związanych z prowadzeniem działainościgospodarczej, bez względu rlł sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,80 zł od 1 m' porrierfł;hrii,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzcht"łiu,,łylni
płynącymi 1ezior i zbiornikow sztucznych - 4,51 zł. od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,31 zł. od 1m2
powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszaren rewitalizacji, o ktorym rnowa w ,J§tai^Ji§
z dnia 9 pażdziernika 20,15r o rewiializacii (Dz, U, poz. 1777) i połozunynh na

terenach, dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzet,,lnelJ0
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługowa aibo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rclctrzale
zabudowy, 1eżeli od dnia wejscia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynąłokres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budow,y zgodnie
z przepisami prawa budowlanego - 3 zł. od 1 m2 powierzchni.

2,

od budynkow lub ich części.
1) mieszkalnych - 0,68 zł. od 1 m2powierzchni uzytkowej,

z prowadzeniem działalnosci gospodarczej oraz od ł:udynk,:vv
mieszkalnych lub ich częścizajętych na prowadzenie działainościgospodarczej *
21,42 zł. od 1 rnZpowierzchni uzytkciwej,

2) związanych

na

prowadzetrie działalnościgospodarczej w zakręsie obrotr,
kwalifikowanym materiałenn siewnym - 10,24zł, arl1 m2powierzchni uzytkcxv*j,
4) związanych z udzielaniern świadczen zdrowotnych w rozumieniu pr7cpiq,iw
o działalnosci leczniczej, zajętych przez p,odmioty udzieiające tych świadczeri *

3) zajętych

4.63 zł. od 1 m'powierzchrri uzytkowej,

5) od Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
PozYtku publicznego przez organizacje pozytku publicznego _7,23 zł. od 1 m2

powierzch n i uzytkow ej, z wyjSkiem
- garaŻY orazbudynkow związanych z budynkami mieszkalnymi 4,16 zł. od 1 m2
powierzchn i uzytkowej,
od budowli - 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art, 4 ust. 1 pkt, 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach iopłatach
§ 2
:

3.

lokalnYch

WYkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3
Traci moc Uchwała Nr XXXlll269t12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopad a 2012r.
w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości(Dz Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2012r., poz. 2856)

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleznego od dnia
1

stycznia 2016r,

Przewodniczący

M

;;ry;::,I

