
Uchwala Nr XVIII / 111 12015 
Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od nieruchomoSci na rok 2016 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz.528, poz.699, 
poz.774, poz.1045, poz. 1283 i poz.1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 5 
sierpnia 201 5 r. w sprawie gdrnych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 
2016 r. ( M.P. poz. 735) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co nastqpuje: 

5 1. OkreSla siq roczne stawki podatku od nieruchomoici w wysokoSci: 
1) od gruntbw: 

a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej, bez wzgledu na sposdb 
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,86 zl od 1 m powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami powierzchniowymi plynqcymi 
jezior i zbiornikow sztucznych -4,58 zl od 1 ha powierzchni, 

c) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci poiytku 
publicznego przez organizacje poiytku publicznego - 0,38 zl od lm  powierzchni, 

d) niezabudowanych objqtych obszarem rewitalizacji, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 
9 paidziernika 201 5r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i poloionych na terenach, dla 

ktorych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowq mieszkaniowq, uslugowq albo zabudowq o przeznaczeniu mieszanym 
obejmujqcym wylqcznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejScia w iycie tego planu w 
odniesieniu do tych grunt6w uplynql okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 z1 od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynkbw lub ich czqici: 
a) mieszkalnych - 0,70 zi od 1 m powierzchni uiytkowej, 

b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej oraz od budynk6w 
mieszkalnych lub ich czqSci zajqtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - 
18,50 zl od 1 m powierzchni u@tkowej, 

c) zajqtych na prowadzenie dzialalnoici gospodarczej w zakresie obrotu materialem 
siewnym - 10,OO zl od 1 m powierzchni uiytkowej, 

d) zwiqanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow o 
dzialalnoici leczniczej, zajqtych przez podmioty udzielajqce tych Swiadczen - 
4,65 zl od 1 m powierzchni uiytkowej, 

e) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci poiytku 
publicznego przez organizacje poiytku publicznego - 6,60 zl od 1 m powierzchni 
uzytkowej ; 



3) od budowli: 
a) od budowli sluiqcych do odprowadzania i oczyszczania Sciek6w - 1,5% wartoici 
okreilonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach 
lokalnych, 

b) wykorzystywanych bezpoirednio do wytwarzania ciepla, rurociqg6w i przewodow sieci 
rozdzielczej ciepla i wody - 1,5% ich wartoici okreilonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, 

c) od pozostalych budowli - 2% ich wartodci - okreilonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i 
ust.3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

5 3. Traci moc uchwala nr XLIII/199/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 paidziemika 
2013 w sprawie okreilenia wysoko6ci stawek podatku od nieruchomoici na rok 2014 (Dz. 
Urz. Woj. E6dzkiego poz. 4763) oraz uchwala nr XLIVl22212013 Rady Miasta Brzeziny z 
dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XLIII/199/2013 Rady Miasta 
Brzeziny z dnia 3 1 paidziemika 201 3r. w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od 
nieruchomoici na rok 20 14 ( Dz. Urz. Woj. E6dzkiego poz. 533 6). 

5 4.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzcdowyrn Wojewodztwa Lodzkiego. 

5 5. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzedowym Wojew6dztwa E6dzkiego z ujqcq od dnia 1 stycmia 20 16r. 


