
U C H W A t A NR U/1119/2017 

RAOY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 21 listopada 2017 r. 


w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) oraz pkt 1 i pkt 
2 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie g6rnych granic stawek 
kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Stawki roczne podatku od nieruchomosci wynoszq: 

1) 	 od budynk6w lub ich cz~sci : 

a) mieszkalnych 	 0,68 zl od 1 m2 

pow. uiytkowej, 

b) 	 zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci 23,10 zl od 1m2 

gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich pow. uiytkowej, 
cz~sci zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej 

w tym od garaiy wielostanowiskowych lub ich cz~sci, 0,68 zlod 1 m2 
zwiqzanych z budynkami mieszkalnymi pow. uiytkowej, 
wielorodzinnymi, z wyjqtkiem zaj~tych na prowadzenie 
dzialalnosci gospodarczej 

c) 	 zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 10,80 zlod 1m2 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem pow. uiytkowej, 

siewnym 


d) 	 zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowbtnych 4,70 zl od 1 m2 


w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, pow. uiytkowej, 

zaj~tych przez podmioty udzielajqce tych swiadczen 


e) 	 pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej 6,75 zlod 1 m2 

statutowej dzialalnosci poiytku publicznego przez pow. uiytkowej, 

organizacje pozytku publicznego 


w tym od garaiy wielostanowiskowych lub ich cz~sci, 0,68 zlod 1 m2 
zwiqzanych z budynkami mieszkalnymi pow. uzytkowej, 
wielorodzinnymi 

2) od budowli 	 2% ich wartosci 

okreslonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 

pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i 
oplatach lokalnych, 



- 2 

3) od grunt6w: 

a) zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnosci 
gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b 
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w 

0,91 zt od 1 m2 pow., 

b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami 
powierzchniowymi plynqcymi jezior i zbiornik6w 
sztucznych 

4,63 zt od 1 ha pow., 

c) pozostatych, w tym zaj~tych na prowadzenie odptatnej 
statutowej dziatalnosci pozytku publicznego przez 
organizacje pozytku publicznego 

0,30 zt od 1 m2 pow., 

d) niezabudowanych obj~tych obszarem 
rewitalizacji, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 
9 pazdziernika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1023 z p6zn. zm.), i potozonych na terenach, dla 
kt6rych miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudow~ mieszkaniowq, ustugOWq albo zabudow~ 
o przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wytqcznie 
te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w iycie 
tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uptynqt 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakor'lczono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

3,04 zt od 1 m2 pow. 

§2 

Traci moc uchwata Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie 
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. 

§3 

Wykonanie uchwaty zleca si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 


~lec 
'AndrZej\Jec 



Uzasadnienie do uchwafy Nr U/1119/2017 r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. 
w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opfatach lokalnych (Oz. U. 
z 2017 r., poz. 1785) rada gminy, w drodze uchwafy, okresla wysokosc stawek podatku od 
nieruchomosci. Stawki okreslane przez rad~ gminy nie mog~ przekroczyc g6rnych granic stawek 
kwotowych ogfaszanych przez Ministra Rozwoju i Finans6w, w drodze obwieszczenia, w Ozienniku 
Urz~dowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" lub w ustawie 0 podatkach i opfatach lokalnych. 

Minister Rozwoju i Finans6w ogfosH g6rne granice stawek kwotowych podatku od 
nieruchomosci na 2018 r. w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie g6rnych granic stawek 
kwotowych podatk6w i opfat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 r., poz. 800). 

W zaf~czniku do uzasadnienia uchwafy przedstawione zostafy podstawy opodatkowania 
podatkiem od nieruchomosci wg stanu na 30.09.2017 roku, stawki obowi~zuj~ce w 2017 roku, 
maksymalne stawki na 2018 rok, stawki na 2018 rok oraz dynamika stawek na 2018 rok. 

Oynamika podatku od nieruchomosci po przeliczeniu podstaw opodatkowania przez stawki na 
2018 rok wyniesie 101,6%. 

Zat: 1. 



Stawki podatku od nieruchomosci obowillzujllce w 2017 roku i na 2018 r 
Zalqcznik do uzasadnienia uchwaly 

NR L1/1119/2017 Rady Mlasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. 

Lp. Wyszczegolnienie 

Podstawa 
opodatkowania 

wg stanu na 
30.09.2017 r. 

Maksymal 
ne stawki 
na 2017 r. 
wg ustawy 

wzl 

Stawki w 
2017 r. wg 
uchwaly w 

zl 

Kwota podatku 
w 2017 r. wg 
uchwaly w zl 

Maksymal 
ne stawki 
na 2018 r. 
wg ustawy 

wzl 

Kwota podatku 
w 2018 r. wg 
ustawy w zl 

Stawki na 

2018. wg 
uchwalyw 

zl 

Dynamika 
stawek na 2018 

r. 19:51 

Kwota 
podatku w 

2018 r. wg 
uchwaly w zl 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

I Budynki mieszkalne lub ich pow. uzytkowa w m2 
cz~sci 

5384576 0,75 0,66 3 553 820 0,77 4 146 124 0,68 103,03 3661512 
2 Budynki lub ich cz~sci zwi:tzanc 

z prowadzeniem dzialalnosci 
pow. uzytkowa w m2 

gospodarczej oraz budynki 

mieszkalne lub ich cz~sci zaj~te 
na prowadzenie dzialalnosci 

gospodarczej 

2754 180 22,66 22,66 62409719 23,1 63621 558 23,1 101,94 63621558 
2a W tym garaze 

pow. uzytkowa w m2 
wielostanowiskowe lub ich 

cz~sci, zwillzane z budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

z wyjljtkiem zaj~tych na 
prowadzenie dzialalnosci 

gospodarczej 43026,00 22,66 0,66 28397 23 ,10 993901 0,68 103,03 29258 
3 Budynki lub ich cz~sci zaj~te na pow. uzytkowa w m2 

prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materialem 
siewnym 

5593 10,59 10,59 59230 10,8 60404 10,8 101,98 60404 
4 Budynki lub ich cz~sci zwi:tzane pow. uzytkowa w m2 

Z udzielaniem swiadczen 

zdrowotnych 

238 155 4,61 4,61 I 097895 4,7 1 119329 4,7 101,95 I 119329 
5 Pozostale budynki lub ich cz~sci, pow. uzytkowa w m2 

w tym zaj~te na prowadzenie 
odplatnej statutowej 
dzialalnosci pozytku 

publicznego przez organizacje 
pozytku publicznego 

494 141 7,62 6,61 3266272 7,77 3839476 6,75 102,12 3 335452 
Sa W tym garaze 

wielostanowiskowe lub ich pow. ui.ytkowa w m2 

cz~sci, zwillzane z budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi 

70042,00 7,62 0,66 46228 7,77 544226 0,68 103,03 47629 

Razem budynki 
70461560 74325017 71875141 

6 Budowle lub ich cz~sci zwi:tzane wartesc ustalona dla 

cel6w amortyzacji w z z prowadzeniem dzialalnosci 
gospodarczej 

1410353387 2% 2% 28207068 2% 28207068 2% 100,00 28207068 
7 Grunty: powierzchnia W ' 

al zwillzane z prowadzeniem 
dzialalnosci gospodarczej, bez 012 

wzgl~du na sposob 
zakwalifikowania wewidencji 

gruntow i budynkow 

9640191 0,89 0,89 8579770 0,9\ 8772 574 0,91 102,25 8772 574 
bl pod wodami ha 

powierzchniowymi stojljcymi 
lub wodami powierzchniowymi 

plyn:tcymi jezior i 
zbiornikow sztucznych 

9,23 4,54 4,54 42 4,63 43 4,63 101 ,98 43 



Stawki podatku od nieruchomosci obowillzujllce w 2017 roku i na 2018 r 
Zalqcznik do uzasadnienia uchwaly 

NR Ll/1119/2017 Rady Mlasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. 

Maksymal Maksymal
Podstawa Stawki w Stawki na Kwota 

ne stawki Kwota podatku ne stawki Kwota podatku Dynamika
opodatkowania 2017 r. wg 2018. wg podatku w

Lp. Wyszczeg61nienie na 2017 r. w2017 r. wg nil 2018 r. w 2018 r. wg stawek na 2018 
wg stanu na uchwaly w uchwaly w 2018 r. wg

wg ustawy uchwaly wzl wg ustawy ustawy w zl r. 19:51
30.09.2017 r. zl zl uchwaly w zl

wzl wzl 


I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

cl pozostale, w tym zaj~te na m2 


prowadzenie odplatnej 

statutowej dzialalnosci potytku 

p ublicznego przez organizacje 


pozytku publicznego 


17867688 0,47 0,29 5 181630 0,48 8576490 0,3 103,45 5 360 306 
dl niezabudowane obj~te m2 
obszarem rewitalizacji, 0 

ktorym mowa w ustawie z dnia 
9 paZdziernika 2015 r. 0 

rewitalizacji (Oz. U. poz. 1777), i 
polozonych na terenach, dla 

ktorych miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudow~ 
mieszkaniowl!, uslugowli albo 
zabudow~ 0 przeznaczeniu 
mieszanym obejmujllcym 

wylllcznie te rodzaje zabudowy, 
je:ieli od dnia wejscia w zycie 
tego planu w odniesieniu do 

tych gruntow uplynlll okres 4 
lat, a w tym czasie nie 

zakOllczono budowy zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego 

0 2,98 2,98 0 3,04 0 3,04 102,01 0 

Razem grunty 13761441 17349107 14 132923 
Ogolem podatek od 

nieruchomosci 112430069 119881191 114215131 


