UCHWAŁA NR XLVII/319 /2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.
1016 i Nr 232, poz. 1378), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące
na terenie Gminy Miasta Łowicza:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,55 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,95 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,84 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,73 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/217/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2012 roku, poz.
4111).

1 (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące
ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa
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UZASADNIENIE:
Na podstawie art. 20 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), górne granice stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych określone w art. 5 ust. 1 ustawy, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku 2013, w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r.
Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne stawki kwotowe podatków i opłat na każdy rok
podatkowy. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w „Monitorze Polskim” w terminie 20 dni
po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r.
opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2013 r., poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł
100,9%, (wzrost cen o 0,9%).
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok określone w art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w 2013 roku o 0,9%.
Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok mieszczą się w przedziale
od 69,57% do 99,78% stawek maksymalnych, przy czym stawka maksymalna obowiązywać będzie tylko
w stosunku do najniższych podstaw opodatkowania dających dochód w skali roku w wysokości 860 zł.
Zwiększenie stawek podatku pozwoli na zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę ok. 141 808 zł.
W stosunku do stawek maksymalnych różnica wynosić będzie około 2 515 408 zł.
W załączeniu przedkłada się analizę stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
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