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z dnia  18 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, 
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567), 
art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (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 ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne ) - 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2009r. Nr 
215, poz.1674; z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego: 

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych 0,72 zł; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,80 zł; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 10,65 zł; 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 7,66 zł , z zastrzeżeniem litery a) i b): 

a) garaży, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 7,66 zł, 

b) gospodarczych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 7,45 zł. 

2. Od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2%. 

3. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,87 zł; 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 37F90B4A-AE59-4EEF-822C-0AFC1A4E6803. Projekt Strona 1



2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,07 zł; 

3) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,44 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/275/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2013 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od 
nieruchomości na dany rok podatkowy z tym, że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych. 
Maksymalną wysokość stawek podatkowych na 2013 rok określa obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M. P. 2012r. poz.587), które 
kształtują się następująco: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,88 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 4,51 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni) 0,45 zł 

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 0,73 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2

powierzchni użytkowej) 22,82 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2

powierzchni użytkowej) 10,65 zł 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 4,63 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni) 7,66 zł 

Zmiany proponowane niniejszą uchwałą określają stawki zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. 
tj. o 4,0 %, zaokrąglone zgodnie z regułą wynikającą z art.20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy (do pełnych 
groszy w górę). Wskaźnikiem tym zostały zwaloryzowane maksymalne stawki podatkowe na 2013 rok. 

Przewidywany wzrost nominalnej należności z podatku od nieruchomości, w roku 2013 spowodowany 
waloryzacją stawek podatkowych, wyniesie 1.545,3 tys. zł, co stanowi 3,52 % w relacji do dochodów wg 
stawek roku 2012. Rezygnując z zastosowania maksymalnych stawek obowiązujących na 2013 rok, 
w portfelach podatników pozostawia się w ciągu roku ok.1.398 tys. zł. Kwota ta traktowana jest przy 
wyliczeniu subwencji dla Miasta jak kwota otrzymana, czyli obniży należną kwotę subwencji. 

Uwzględniając fiskalną rolę pełnioną przez podatki oraz ograniczony zakres władztwa gminy 
w pozyskiwaniu dochodów, racjonalnym jest utrzymanie realnego poziomu dochodów własnych 
przynajmniej poprzez waloryzację stawek podatkowych. Z tego powodu, ustalając stawki podatku od 
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nieruchomości należy mieć na uwadze nie tylko obciążenia finansowe podatników, ale również potrzeby 
całej wspólnoty lokalnej i możliwości ich zaspakajania pod kątem realizowanych dochodów własnych. 

Ustawowy obowiązek pełnego pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi z jednej strony oraz 
niezależny od Miasta wzrost wydatków bieżących i spadek dochodów bieżących z drugiej strony, nie dają 
Miastu alternatywy w tym zakresie. 

Pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy, na poziomie 2012r., przy 
jednoczesnym wzroście stawek maksymalnych spowoduje różnicę z tytułu nie zastosowania stawek 
maksymalnych w kwocie 2,9 mln zł a ponadto wywoła ujemny skutek dla budżetu Miasta w postaci niższej 
kwoty subwencji ogólnej. 

Miasto wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz 
stosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości dla firm, które inwestują lub zwiększają zatrudnienie. 
Łączna wartość zwolnienia z tego tytułu w latach 2006-2012 wyniosła 1.955,2 tys. zł. 
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