
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów 
opodatkowania:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków  - 0,90 zł. od 1 m 2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,58 zł. od 1ha 
powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego  - 0,47 zł. od 1 m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  - 0,75 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 23,13 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 10.80 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł. od m 2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł. od m 2 powierzchni użytkowej.

3) 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. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/733/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik 
Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2013 roku, poz. 3745).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; Dz.U. z 2014 poz. 379; poz. 
1072.
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UZASADNIENIE

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości mają największe znaczenie dla poziomu dochodów 
własnych Gminy. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone 
przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą.

Wzorem lat ubiegłych proponuje się przyjąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Górne 
granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy. Zmiana ta odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. opublikowanym 
w Monitorze Polskim 2014 r. poz. 575 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 
2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).

Szacuję się, że dochody miasta Gdyni w roku 2015 z tytułu podatku od nieruchomości, przy 
zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek wyniosą 148 500 000 zł.

Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 
należy w trybie nadzoru przekazać za pomocą platformy ePUAP do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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