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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

12 styeznia 1991 r. 0 podatkaeh i oplataeh lokalnyeh (Oz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579), Rada 

Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Roezne stawki podatku od n ieruehomosei wynoszq: 

1) od grunt6w: 

a) zwiqzanyeh z prowadzeniem dzialalnosei gospodarezej, bez wzgl~du na spos6b 

zakwalifikowania w ewideneji grunt6w i budynk6w - 0,89 zl od 1 m2 powierzehni, 

b) pod wodami powierzehniowymi stojqeymi lub wodami powierzehniowymi plynqeymi 

jezior i zbiornik6w sztueznyeh - 4,54 zl od 1 ha powierzehni, 

e) pozostalyeh, w tym zaj~tyeh na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosei pozytku 

publieznego przez organizaeje pozytku publieznego - 0,47 zl od 1 m2 powierzehni, 

d) niezabudowanyeh obj~tyeh obszarem rewitalizaeji, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 

9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizaeji (Oz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250), 

i polozonyeh na terenaeh, dla kt6ryeh miejseowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaezenie pod zabudow~ mieszkaniowq, usrugOWq albo zabudow~ 

o przeznaezeniu mieszanym obejmujqeym wylqeznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia 

wejseia w zycie tego pJanu w odniesieniu do tyeh grunt6w uplynql okres 4 lat, a w tym 

ezasie nie zakonezono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zl 

od 1 m2 powierzehni; 

2) od budynk6w lub ieh ez~sei: 

a) mieszkalnyeh - 0,75 zl od 1 m2 powierzehni uzytkowej, 

b) zwiqzanyeh z prowadzeniem dzialalnosei gospodarezej oraz od budynk6w mieszkalnyeh 

lub ieh cz~sei zaj~tyeh na prowadzenie dzialalnosei gospodarezej - 22,66 zl od I m2 

powierzehni uzytkowej, 
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c) zajetych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materialem siewnym - 10,59 zl od 1 m2 powierzchni uiytkowej, 

d)zwiqzanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow 

o dzialalnoSci leczniczej, zajetych przez podmioty udzielajqce tych Swiadczeri - 

4,61 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej, 

e) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoici pozytku 

publicznego przez organizacje poiytku publicznego - 7,62 z1 od 1 m2 powierzchni 

uzytkowej ; 

3) od budowli - 2 % ich wartosci, okreilonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych. 

3 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta todzi. 

fj 3. Traci moc uchwala Nr XXl446115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 

2015 r. w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoici (Dz. Urz. Woj. 

Lodzkiego poz. 4526). 

3 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r., jednak nie wczeSniej nii 

po up+ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa 

todzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

d8.4o.A&& - 
Projekt 

11 N SpT rZka 
fig; Moni Ziellris 
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Uzasadnienie 

Projekt uchwaly stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 201 6 r. poz. 716 z p6zn. zm.), 

obligujqcej Radq Miejskq do okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoici, przy 

czym stawki te nie mogq przekroczyk rocznie g6rnych granic stawek oglaszanych przez 

ministra wlaiciwego do spraw finans6w publicznych na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy. 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomoici na 2017 rok zostaly okreilone 

w obwieszczeniu Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 201 6 r. w sprawie g6rnych granic stawek 

kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 20 17 roku (M.P. poz. 779). Nalezy zaznaczyc, 

ze stawki maksymalne na 20 17 rok ulegiy obnizeniu w stosunku do roku 20 16 o 0.9% 

(stawka dla budynk6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej zostala 

zmniejszona z 22,86 zl do 22,66 zl). 

Poniewaz w dotychczasowej uchwale Nr XX/446/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

1 8 1 istopada 20 15 r. w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoici 

(Dz. Urz. Woj. Mdz, poz. 4526) przyjete zostaly stawki maksymalne na 2016 rok, kt6re 

obecnie ulegly zmniejszeniu, konieczne jest podjqcie uchwaly uwzgledniajqcej powyzsze 

zm i any. 

KoniecznoSC okreilenia stawek podatkowych na 20 17 rok wiqze siq r6wniez z zalozeniami 

do projektu budzetu miasta todzi na 201 7 rok, zgodnie z ktorymi dla ustalenia wysokoici 

dochod6w z tytutu podatku od nieruchomoici nalezy przyjqk stawki okreSlone 

w obwieszczeniu Ministra Finans6w w sprawie g6rnych stawek kwotowych podatk6w i oplat 

lokalnych. 

Planowane dochody z tytulu podatku od nieruchomoici bedq mozliwe do wykonania przy 

uwzglqdnieniu stawek podatkowych na 2017 rok ujqtych w niniejszym projekcie. Proponuje 

siq przyjecie maksymalnych stawek podatku od nieruchomoici okreilonych w obwieszczeniu 

Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 2016 r. 

Projekt 

Praktyka wiqkszoici duzych miast w kraju wskazuje, iz przewaznie uchwalane sq stawki 

maksymalne. W 2016 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomoici dla budynk6w 

zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej (tj. 22,86 zl) zostala przyjqta 

m.in. w Warszawie, Wroclawiu, Poznaniu, Gdalisku, Gdyni, Krakowie, Szczecinie. 
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Z uwagi na zmniejszenie stawek maksymalnych na 2017 rok w stosunku do roku ubieglego 

nastqpi spadek obciqzenia stawkq podatku od nieruchomoici od budynkow zwiqzanych 

z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej. ~ r e d n i  spadek obciqzenia przy proponowanej 

w projekcie uchwaly stawce 22,66 zl. ksztakuje siq nastqpujqco: 

Drobni ~rzedsiebiorcy: 

~ redn i  przedsiebiorcv: 

Powienchnia 
budynku 

100 m2 

Z powyzszego wynika, ze z uwagi na zmniejszenie stawek maksymalnych nastqpi spadek 

obciqzenia z tytulu podatku od nieruchomoSci (w skali roku 20 zl dla malych i 100 zl 

dla Srednich przedsiqbiorc6w). Dodatkowo naleky zaznaczyk, ze podatek od nieruchomoSci 

stanowi dla przedsiqbiorcow jeden z koszt6w uzyskania przychodu, kt6re podlegajq 

odliczeniu w celu ustalenia dochodu podlegajqcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

W strukturze koszt6w podatek od nieruchomoici nie stanowi istotnego wydatku 

dla rentownoici firm, jak i dla utrzymania gospodarstw domowych. 

Podatek 
w 2016 r. 

2.286 zl 

Powierzchnia 
budynku 

500 mZ 
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Podatek 
w 2017 r. 

2.266 zl 

Podatek 
w 2016 r. 

11.430 zl 

Kwota zmniejszenia 
obciqienia za rok 

20 zl 

Podatek 
w 2017 r. 

11.330 zl 

Kwota 
zmniejszenia 

obciqzenia 
za 1 m-c 

1,66 zl 

Kwota zmniejszenia 
obciqienia za rok 

100 zl 

Kwota 
zmniejszenia 

obciqien ia 
za 1 m-c 
8,33 zl 


