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Odpowiedź na interpelację z dnia 14.01.2014 r. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości złagodzenia obciążenia mieszkańców podatkiem 

od tzw. pomieszczeń gospodarczych informuję, iż zgodnie z § 1 pkt 2 lit. f) chwały Nr XXIX/287/12 Rady 

Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

na terenie miasta Zgierza stawka podatku od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 

6,76 zł. Stawka podatku od budynków pozostałych przeznaczonych na przechowywanie opału lub 

wykorzystywanych na pralnie i znajdujących się na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wynosi 3,38 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów 

z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 

roku górna granica stawki podatku za budynki pozostałe w 2014 roku wynosi 7,73 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. W związku z powyższym na terenie miasta Zgierza obowiązuje stawka odpowiednio o 0,97 zł 

i 4,35 zł niższa w stosunku do możliwych górnych granic stawek podatku. 

Informuję, iż łączna kwota podatku z tytułu ww. nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2013 r. 

wynosi 1.570.485,56 zł, w tym kwota 1.433.841,56 zł z tytułu budynków pozostałych (łączna powierzchnia 

212.106,74 nr), 136.644,00 zł z tytułu budynków pozostałych przeznaczonych na przechowywanie opału 

lub wykorzystywanych na pralnie i znajdujących się na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym (łączna powierzchnia 40.427,22 m2). 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów 

umożliwiających realizację zadań obligatoryjnie nałożonych na Gminę przez ustawę o samorządzie 

gminnym. Pragnę podkreślić, że nie zostały podniesione stawki podatkowe na rok 2014, co jest niewątpliwie 

działaniem na korzyść podatnika. 

Poziom planowanych dochodów ma istotny wpływ na poziom środków jakie mogą być przeznaczone 

na realizację wydatków Miasta. 

W związku z powyższym w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

zmniejszenia stawki podatku od budynków pozostałych proszę o wskazanie z jakich inwestycji Miasto ma 

zrezygnować w celu zbilansowania budżetu. PREZYDENT 
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