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Rady Miasta Sanoka

z dnta
w sprawie okreśXenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnyn (Dz. U. z202l t. poz. 1372 zpóżn. m.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia lż sĘcznia
t991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z20l9 r. poz. |t70 zpóżn. zm.)
Rada Miasta Sanoka

uchwalą co następuje
1

Określasię następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:

I) zńązanych z

prowadzeniem działalnościgospodarczej,

bęz względu na

sposób

zakwalifikowania w ewiderrcji gruntów i budynków - 0,88 ń odl m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sźucznych - 4,98 ń. od 1 ha powierzcłtni,
3) pozostałych, w tym zEętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpożytku
publicznego przezorganizacjepożytku publicznego - 0,35 ń. od 1 m2 powierzcłlni,
4) niazabudowanych objętych obszaręm rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 pńdziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z2O2t t. poz.485), i połozonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkarriową, usługową albo zńudowę o ptzęznaczęniu mieszanym
obejmującym wyłry,ztie te rcdzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejściaw zycie tego planu

w odniesieniu do tych gruntów upłynąłokres 4lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie zprzepisami prawa budowlanego -3,29 ń. od 1 m2 powierzchni.

2.

Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych

2)
3)

4)

'

5)

m2powieuchńuZytkowej,
zńązanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej orazod budynków mieszkalnych lub
ich częścizajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej - 23,6| zł. od I Ń
powierzchni uĄrtkowej,
zajętych na prowadzenie dzińalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - ll,2g ń. od 1 m2powierzchńużytkowej,
zv,łiązartych z uózięIaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
Ieczniczej, zajęĘch przez podmioty udzielające Ęch świadczeń - 5,08 zł. od 1 m2
powi erzchni uzytkowej,
od pozostałych, w tym zajęĘch na prowadzenie odpłatnej stafutowej działótrioŚci pozytku
publicznego ptzęz organizacje poĄĄku publicznega - 7,97 zł. od 1 m2 powierzchni
uzytkowej, z wyjątkiem:

l,

- 0,75 zf,. od 1

garuży oraz budynków włiryanych z budyŃami mieszkalnymi - 4,5g zł. od 1 Ń
powierzchni uzytkowej,
od budow|i - 2% ich wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawY
zdńal} sĘczńa1991t. o podatkach i opłatach lokalnych.
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3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

Traci moc Uchwała Nr XDV123/19 Raj;Miasta Sanoka z dńa 29 pńdziernika 2019 r.
w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości @z. Utz. Woj, PodkarPackiego
z2019 r.poz.5387).
Uchwała podlega ogłoszeniu * D"i.rrliL Urzędowym Wojewódńwa PodkarPackiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 202żt.
Przewadnic zący Rady Miasta
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Pan
Frzewodniczący
Rady Miasta Sanoka

?,g

zńączeniu przedkładam projekt uchwały dotycącej wysokościstawek Podatku od
nieruchomości obowi ryującychod dnia l.a1.2022 t.
oń. Wnost stawek
Wysokośćstawek poszczególnych podatków zwiększono o 5
pozwoli osiągnąć planowane dochody bud:żetowe w tych pozycjach w 2a22 r. i zaPewniĆ
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