
   Podkowa Leśna, dnia, 30.10.2013 r.   
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
do projektów uchwał Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia:  
 
1. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.  (projekt Nr 1), 
2. wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r. (projekt Nr 2), 
3. wysokości opłaty targowej oraz zwolnień (projekt Nr 3). 

 
Górne granice kwotowych stawek podatków lokalnych, 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 poprzedniego. Wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 
109,0. 
 
ad.1 
        W przedłoŜonym projekcie Nr 1 uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 r. zaproponowano, wzorem lat ubiegłych, stawki maksymalne. Oznacza to 
wzrost dotychczasowych stawek o 0,9%, co kwotowo daje wzrost o: 

- 0,01 zł w odniesieniu do budynków mieszkalnych, 
- 0,07 zł w odniesieniu pozostałych budynków, 
- 0,05 zł w odniesieniu do budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
- 0,21 zł w odniesieniu do budynków zajętych lub związanych z działalnością gospodarczą, 
- 0,01 zł w odniesieniu do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
- 0,01 zł w odniesieniu do gruntów pozostałych 

 
ad.2  
         W przedłoŜonym projekcie Nr 2 uchwały w sprawie określenia stawek środków transportowych 
na 2013r. zaproponowano pozostawienie bez zmian stawek podatkowych, poniewaŜ ich podwyŜszenie 
o  wskaźnik 0,9 nie wpływa na wzrost dotychczasowych stawek.  
 
ad.3 
       PrzedłoŜony projekt uchwały zakłada rozszerzenie kategorii opłaty targowej o nowe rodzaje 
stanowisk handlowych przy pozostawieniu kwoty opłat istniejących kategorii na poziomie 2013 r.  
Wynika to z zastosowania wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych za I półrocze roku 2013, 
w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych w 2012 r., który wyniósł 0,9%, co 
nie wpłynęło na wysokość stawek opłaty targowej przyjętej na 2013 r. 
Wprowadzono nowe stawki dla straganu i stołu handlowego – za 1 mb; oraz nowe kategorie i nowe 
stawki dla namiotu handlowego do 3 mb i powyŜej 3 mb– odpowiednio 10 zł i 20 zł. 
Proponowane zmiany podyktowane są względami praktycznymi, poniewaŜ wzrosło zainteresowanie 
handlem na targowisku oraz przy bramie głównej cmentarza komunalnego. Sprzedający korzystają z 
róŜnych rodzajów sprzętu do handlowania, dlatego spowodowało to konieczność dostosowania stawek 
opłaty targowej do rzeczywistych potrzeb handlujących i zapewnienia gminie właściwie pobieranych 
opłat. 
 

 
 
 

Główny specjalista 
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ElŜbieta Koblak 


