
R A D A  MIEJS 
w E;odzl 

UCHWALA NR XVl640119 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 16 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoici. 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 181 5) oraz 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych 

(Dz. U. z 20 19 r. poz. 1 170), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

8 1. Roczne stawki podatku od niemchomoici wynoszq: 

1) od grunt6w: 

a) zwiqzanych zprowadzeniem dzialalnoici gospodarczej, bez wzglqdu na sposdb 

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,95 zl od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami powierzchniowymi plynqcymi 

jezior i zbiornik6w sztucznych - 4,80 zl od 1 ha powierzchni, 

c) pozostakych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoici poiytku 

publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,50 zl od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objqtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 

9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 

i 1696), i polozonych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq, ushgowq albo 

zabudowq o przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylqcznie te rodzaje zabudowy, 

jezeli od dnia wejicia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gmnt6w uplynql okres 

4 lat, a w tym czasie nie zakoliczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

- 3,15 zl od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynk6w lub ich czqici: 

a) mieszkalnych - 0,81 zl od 1 m2 powierzchni uiytkowej, 

b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych 

lub ich czqici zajqtych na prowadzenie dzialalnoici gospodarczej - 23,90 zl od 1 m2 

powierzchni uiytkowej, 

c) zajqtych na prowadzenie dzialalnoici gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materialem siewnym - 11,18 zl od 1 m2 powierzchni uiytkowej, 
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d) miqzanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w 

o dzialalnoici leczniczej, zajqtych przez podmioty udzielajqce tych Swiadczen - 

4,87 zl od I m2 powierzchni uiytkowej, 

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

publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 8,05 zi od 1 m2 powierzchni 

uiytkowej ; 

3) od budowli - 2% ich wartoici, 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. 

5 2. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

tj 3. Traci moc uchwala Nr 112711 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 listopada 201 8 r. 

w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoici (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 

poz. 6579). 

tj 4. Uchwata podlega publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego 

i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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