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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 r. z późn. zm.1)), art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20b, art. 20c, art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkch i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.2) ) oraz rozporządzenia 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. z 2013 r. poz. 352 str. 1 z późn. zm. 3)) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, które wynoszą rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,98 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,70 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 t.j.), 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 – 3,30 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 11,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

a) stanowiących stadiony sportowe wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową – 
0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych,  

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 401 oraz poz. 1558. 
3) Zmiana wymienionego rozporządzenia Komisji zostało ogłoszone w Dz. Urz. UE. L. z 2020 r. poz. 215 str. 3. 
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b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. 1. Stawka określona w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały w odniesieniu do podatników prowadzących 
działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc 
publiczną i jest stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzenia 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. 

2. Warunkiem skorzystania ze stawki podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej 
uchwały, jest złożenie przez podatnika: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) informacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29      
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

3. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt 3 lit. b) niniejszej 
uchwały, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/471/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 4930). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE 

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, które będą miały zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 rok. 
Przedmiotowe stawki uchwalane są przez radę gminy stosownie do kompetencji przewidzianych w 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 z późn. zm.). Na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne stawki 
podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Stanowi to podstawę do określenia przez Ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych górnych stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych. Na mocy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. górne granice stawek 
kwotowych wzrosły w roku 2022 o 3,6% w porównaniu do roku 2021 (M. P. poz. 724). 
Przedmiotowa uchwała utrzymuje stawkę preferencyjną dla budowli lub ich części stanowiących 
stadiony sportowe wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową, w 
wysokości 0,1 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 8i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (stawka podstawowa wynosi 2% ww. wartości).  
Stawki określone w projekcie niniejszej uchwały mieszczą się w granicach górnych stawek 
kwotowych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w 
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.  
Podkreślić należy, iż we wrześniu (zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego)   
ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku 
wzrosły już prawie o 6%. Natomiast przedkładany projekt uchwały przewiduje wzrost wysokości 
stawek podatku od nieruchomości jedynie o 3% w stosunku do roku 2021 (co stanowi połowę 
poziomu inflacji w chwili obecnej)  i nadal nie osiąga poziomu stawek maksymalnych. 
Proponowany wzrost zapewni miastu większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o około 
4 miliony złotych, a równocześnie nie powinien spowodować zbyt wielkiego wzrostu obciążenia 
dla podatników.  
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 t.j.) przedmiotowy projekt uchwały przewidujący 
udzielanie pomocy de minimis został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
Białystok, 2021.11. 
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