
 

 

UCHWAŁA NR 432/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446) oraz art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 716) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (MP. z 2016 r., poz. 779) Rada Miejska 

w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok § 1 ust. 2 pkt e) otrzymuje 

brzmienie: "e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w tym: 

- od wolnostojących budynków gospodarczych i garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie 

potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, do 15 m² włącznie - 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

powyżej 15 m² - 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

- od miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, usytuowanych w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,75 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.
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