UCHWAŁA NR XLIX/591/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz.1875), art. 5, art.20, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r., poz.1785) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2017, poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 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 - 3,04 zł
od 1 m2 powierzchni.
2. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z
wyjątkiem:
a) położonych na obszarze Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, który obejmuje ulice wymienione
w Załączniku nr 1 i zajętych na prowadzenie przeważającej w rozumieniu Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz.1885 z późn.zm.) działalności gospodarczej w poniższym zakresie – 1,00 zł od
1m2 powierzchni użytkowej :
- sprzedaży detalicznej zegarków, zegarów i biżuterii prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.77.Z),
- sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.76.Z ),
- sprzedaży detalicznej pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych oraz dzieł sztuki
współczesnej (PKD 47.78.Z),
- sprzedaży detalicznej antyków i używanych książek (PKD 47.79.Z ),
- naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z ),
- naprawy zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
- hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10 Z),
- obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z),
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- działalności gastronomicznej (PKD 56.10.A, 56.30.Z ),
- działalności związanej z turystyką (PKD 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C),
- działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
- działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
- działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
- fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD 96.02.Z);
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.
1. W przypadku o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 lit.a) uchwała niniejsza przewiduje udzielanie pomocy de
minimis, której udzielanie 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 (Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013r.) oraz art.37 ust.1 pkt 1 i 2,
art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1808 z późn. zm.) .
2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 ust.2
pkt 2 ) a stawką preferencyjną ( § 1 ust.2 pkt 2 lit.a)).
3. Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej o której mowa w § 1 ust.2
pkt 2 lit.a), nie stanowi pomocy de minimis.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXX/390//2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Śródmiejski obszar wsparcia
Lp.

miejscowość

Ulica

1.

Wałbrzych

Rynek

2.

Wałbrzych

Plac Magistracki

3.

Wałbrzych

Plac Solidarności

4.

Wałbrzych

Plac Juliana Tuwima

5.

Wałbrzych

Plac Kościelny

6.

Wałbrzych

Plac Teatralny

7.

Wałbrzych

Plac Grunwaldzki

8.

Wałbrzych

Adama Mickiewicza

9.

Wałbrzych

Adama Pługa

10. Wałbrzych

Aptekarska

11. Wałbrzych

Andrzeja Wajdy

12. Wałbrzych

Bolesława Limanowskiego

13. Wałbrzych

Garbarska

14. Wałbrzych

Gdańska

15. Wałbrzych

Generała J. Zajączka

16. Wałbrzych

Henryka Sienkiewicza

17. Wałbrzych

Jana Brzechwy

18. Wałbrzych

Jana Kilińskiego

19. Wałbrzych

Jana Matejki

20. Wałbrzych

Jana Skrzetuskiego

21. Wałbrzych

Józefa Pankiewicza

22. Wałbrzych

Juliusza Kossaka

23. Wałbrzych

Juliusza Słowackiego

24. Wałbrzych

Kościelna

25. Wałbrzych

Książęca

26. Wałbrzych

Mała

27. Wałbrzych

Marii Konopnickiej

28. Wałbrzych

Mikołaja Kopernika

29. Wałbrzych

Młynarska

30. Wałbrzych

Niska

31. Wałbrzych

Nowy Świat

32. Wałbrzych

Norberta Barlickiego

33. Wałbrzych

Romana Dmowskiego

34. Wałbrzych

Rycerska

35. Wałbrzych

Romualda Traugutta

36. Wałbrzych

Spokojna

37. Wałbrzych

Stanisława Kunickiego

38. Wałbrzych

Św. Jadwigi

39. Wałbrzych

Tadeusza Kościuszki
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40. Wałbrzych

Wąska

41. Wałbrzych

Zamkowa

42. Wałbrzych

Aleja Wyzwolenia

43. Wałbrzych

1 Maja

44. Wałbrzych

Andrzeja Szmidta

45. Wałbrzych

Bolesława Chrobrego

do nr 12

46. Wałbrzych

Piotra Skargi

do nr 26

47. Wałbrzych

Piotra Wysokiego

48. Wałbrzych

Poleska

49. Wałbrzych

Przemysłowa

50. Wałbrzych

Stanisława Moniuszki

do nr 43

51. Wałbrzych

Marsz. Józefa Piłsudskiego

do nr 9
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/591/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 października 2017 r.
Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy,
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te w 2018 roku
nie mogą przekroczyć rocznie:
1)

od gruntów:

a)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,91zł od 1 m2 powierzchni,
b)
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c)

pozostałych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2017, poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 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 - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.
2)
a)

od budynków lub ich części:

mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)

pozostałych – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W myśl art.20 ust.1 w/w ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017r. opublikowanym
w Monitorze Polskim z dnia 17.07.2017r., poz. 697 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2017r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9
%).
W poprzednich latach w związku z deflacją notowane były obniżki wskaźnika odpowiednio o 0,9 proc.
w 2016 i 1,2 proc. w 2015 roku.
W niniejszym projekcie proponuję :
- podwyższenie stawek:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków z 0,89 zł do 0,91 zł (wzrost o 0,02 zł)
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b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych z 4,54 zł do 4,63 zł ( wzrost o 0,09 zł),
c) gruntów pozostałych z 0,47 zł do 0,48 zł (wzrost o 0,01 zł)
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2017, poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 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 z 2,98 zł do 3,04 zł (wzrost o 0,06 zł)
2. od budynków:
a) mieszkalnych z 0,75 zł do 0,77 zł (wzrost o 0,02 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (stawka podstawowa) z 22,66 zł do 23,10 zł (wzrost o
0,44 zł) ,
c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym z 10,59zł do 10,80 zł (wzrost o 0,21 zł) ,
d)
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,61 zł do 4,70 zł (wzrost o 0,09 zł) ,
e)

pozostałych z 7,62 zł do 7,77 zł ( wzrost o 0,15 zł)

- utrzymanie preferencyjnej stawki 1 zł za 1m2 powierzchni użytkowej dla budynków zajętych na
prowadzenie w Śródmiejskim Obszarze Wsparcia działalności gospodarczej w preferowanym przez Gminę
zakresie,
- rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej mogącej korzystać z w/w stawki preferencyjnej poprzez
dodanie: działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), działalności obiektów służących poprawie
kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z) i fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD 96.02.Z),
- zmiana formy Załączniku nr 1 poprzez określenie Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia jako wykaz całych
ulic bądź części ulic - z zaznaczeniem do jakiego numeru dana ulica jest objęta.
Powyższe propozycje spowodują zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości o kwotę 900.532 zł w stosunku do planowanych wpływów z tego podatku obliczonych
według stawek obowiązujących w 2017 roku. Ponieważ powyższy projekt uchwały przewiduje udzielanie
pomocy publicznej, pomoc ta zgodnie z art.20c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest udzielana jako
pomoc de minimis i działając zgodnie z art.20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi UOKIK.
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc oraz korzystający z pomocy na podstawie niniejszej
uchwały, zobowiązany jest do przedkładania informacji, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa
w art.37 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1808 z późn.zm).

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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