
UCHWAt.A NR LVI/729/17 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta Bytomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i op/atach lokalnych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o og/aszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1523) uchwala si~. co nast~puje : 

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomosci: 

1) od budynk6w lub ich cz~sci : 

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni uzytkowej 

b) zwi~zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w 
mieszkalnych lub ich cz~sci zajfiltych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej -
od 1 m2 powierzchni uzytkowej 

c) zajfiltych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia/em siewnym- od 1 m2 powierzchni uzytkowej 

d) zwi~zanych z udzielaniem swiadczer'l zdrowotnych w rozum1en1u przep1sow 
o dzialalnosci leczniczej, zaj~tych przez podmioty udzielaj~ce tych swiadczer't 
- od 1 m2 powierzchni uzytkowej 

e) zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez 
organizacje pozytku publicznego- od 1 m2 powierzchni uzytkowej 

f) pozosta/ych, zaj~tych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a - e 
- od 1 m2 powierzchni ui:ytkowej 

2) od budowli: 2% wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy 
o podatkach i op/atach lokalnych; 

3) od grunt6w: 

a) zwi~zanych z prowadzeniem dzia/alnosci gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b 
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - od 1 m2 powierzchni 

b) pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami powierzchniowymi plyn~cymi 
jezior i zbiornik6w sztucznych - od 1 ha powierzchni 

c) pozosta/ych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku 
publicznego przez organizacje pozytku publicznego- od 1 m2 powierzchni 

d) niezabudowanych obj~tych obszarem rewitalizacji , o kt6rym mowa w ustawie z dnia 
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Oz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) 
i polozonych na terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowfil mieszkaniowq, us/ugowct 
albo zabudow~ o przeznaczeniu mieszanym obejmuj~cym wy/~cznie te rodzaje 
zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w 
uplyn~l okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 

0,67 zl, 

21 ,94 zl, 

9,68 zl, 

4,45 zl, 

5,76 zl, 

7,36 zl; 

0,79 zl, 

4,26 zl, 

0,38 zl, 

2,80 zl. 

§ 2. Traci moe uchwa/a nr XXXIII/426/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta Bytomia. 



§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si~ Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwafa podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa SIC!skiego i wchodzi w zycie 
z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

WiceprzewodniczC:jcy Rady 
Miejskiej 

~ An~K 



UZASADNIENIE 

Maksymalne mozliwe do zastosowania stawki podatku od nieruchomosci okreslane s~ corocznie przez 
Ministra Finans6w. W obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych 
podatk6w i optat lokalnych (M.P. z 2017 r. poz. 800) Minister Rozwoju i Finans6w okreslit na 2018 rok 
maksymalne stawki podatkowe. 

W projekcie uchwaty okreslone zostaty stawki podatkowe w niezmienionej wysokosci w stosunku 
do obowi~zujc:tcych w 2017 roku. W odniesieniu do poszczeg61nych podstaw opodatkowania proponowane 
stawki ksztattuj~ si~ na poziomie od 74,13% do 94,98% stawek maksymalnych. 

R6wniez podstawy opodatkowania wymienione w § 1 niniejszej uchwaty s~ takie same jak w 2017 roku. 


