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• loka/ jako gospodarstwo domowe, w rozumieniu uchwa{y nr LV1I11162312013Rady Miasm Stolecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 roku .
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I)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz.u. z 2016r. poz. 1579i 1923 oraz z 2017 r.
poz.624, 1282, 1428,1529i1566. .

(r~-
\ c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego

przez organizacje pozytku publicznego

- 0,48 zl od 1m 2powierzchni,

d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 9 pazdziemika
2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), ipolozonych na terenach, dla ktorych miejscowy. plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowa, ushigowa
alba zabudowe 0 przeznaczeniu mieszanym obejmujacym wylacznie te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia
wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntow uplyn~l okres 41at, a w tym czasie
nie zakonczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- 3,04 Z{ od 1m 2powierzchni;

2) od budynkow lub ich czesci:

a)mieszkalnych

- 0,77 zl od 1m 2powierzchni uZytkowej,

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 samorzadzie gminnym (Di.U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935),
art. 5 iart. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716,
z pozn. zml»uchwala sie, co nastepuje

§ 1. Okresla sie wysokosc stawek podatku od nieruchomosci na 2018 rok:

1) od gruntow:

a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposob zakwalifikowania
w ewidencji gruntow ibudynkow

- 0,91 zl od 1 m 2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi plynacymi jezior
izbiornikow sztucznych

- 4,63 zl od 1 ha powierzchni,

w sprawie okreslenla wysokosci stawek podatku od nieruehomosei na 2018 roki(

z dnia 19 pazdziernika 2017 r.
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b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich czesci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej

- 23,io ziod 1 III 2 powierzchni uZytkowej,

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
siewnym

- 10,80 zl od 1m 2 powierzchni uZytkowej,

d) zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w o dzialalnosci leczniczej,
zajetych przez podmioty udzielajace tych swiadczen

- 0 powierzchni uzytkowej do 2000m 2- 4,70 zlod 1m2 powierzchni uZytkowej

- 0 powierzchni uZytkowej powyzej 2000m 2 - 2,35 zl od 1 m 2powierzchni uzytkowej,

e) pozostalych; w tym zajetych na. prowadzenie ·odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego
przez organizacje pozytku publicznego

- 7,77 zl od 1 m 2powierzchni uZytkowej; .

3) od budowli .

- 2 % ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust, 1 pkt 3 i ust. 3...7 ustawy z dnia 12 styeznia 1991r.
o podatkach ioplataeh lokalnych.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Stolecznego Warszawy.

§ 3.1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

2. Uchwala wehodzi w zycie z dniem 1 styeznia 2018 r.

Poz.9653-2-Dziennik Urzedowy Wojew6dztwa Mazowieckiego


