
UCIIWAŁA Nr. 159/J(VIIV2008

Rady Gminy w Rolźwienicy

zdnia 13 listopada200g roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 yt.? pk 8 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjednolity:Dz.I].z200lr.Nr142, poz.l59l;??9O2r.Nr23, poz:.220,Nioz,"por.sśs,Nr113,poz.
?91'Ną 153,poz.l27l,'Nr 2l4, poz. 1806; zŻO03 r. Nr 80, poź. ?n,Nr l62, póz. l568; z 2004 r. Nrl02,poz' 1055' Nr 116,poz. 1203 ,z2005r.Nr.172,poz. l4il,ź006r.Nr,1 7,poz.I28,NrI81,poz.1337:z
2007r'Nr'48,poz.327/ i.art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1ź stycznia 1991 r. o podatkach i ópłatach
l"FĘy:!' (tekst jednolity:Dz. z2a06.. ilh 12l, po". 

-

844,Nr'220,poz.160l,Nr.225,poz.1635,Nr245,poź fiZ5Nr.249,poz.1828,Nr.251,poz.1847 z2008r.Nr.93 ,poz.585, Nr.1l6,poz 73O/ RadaGminy w Roźwienicy'uchwala to ,rustipu.jel

$1

Ł'ffiT'Ł 
się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy

1) od gruntów:

a)

b)

c)

złłiązanych z prowadzeniem działalności_ 
'gospodarczej bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkói - 0,55 aLa t m, powierzchni,

pod jeziorami, zajęĘch na zbiorniki wodne, retencyjne iub elektrowni wodnych _- i'qo zł od tha powierzchni,
od. pozostałych, w tym 

.zaję1ych na prowadzenie odpłatnej stafutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pofiku publiczrrego - b,to ń oi t 
^, 

pówierzchni; '

2) od budynków lub ich części:

a)
b)

mieszkalnych - 0,45 ń od l m2 powierzchni uzytkowej,

7yięa1ych z prow adzeniem 
.działalności gospo darcĄ oraz od budynków mieszkalnych lubich ezęści zzjętych na prowadzenie działalnosci gospoj arczej _ l5,5ó zł od 1 m2 powierzcnni

użytkowej,
zajęĘ9h na prowadzeni_e d1iałalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym _ 9,24 zł od Lnr? powieizchni użytkowej,
zajętych na prowadze.nie działalności gospodarczej w "zak 

esie udzielania świadczeń
zdrowotnych -4,01 zł od l m2 powierzchni uzytkowej, 

-

od_ pozostałych, w Ęm .zajętych na prowadżenie ółpłatnej statutowej działalności pożytku
publiczrrego przez organizacje pozytku publicznego - i,go ń od l m'pówierzchni uaytiowe3;

c)

d)

e)

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawi e art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3_7.

$2

Traci moc Uchwała Nr 73IW2O07 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2111r,sprawie
stawek w podatku od nieruchomości



$3

Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie rł. $i 'od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzędowymWojewódźwa Podkarpackiego ,nii wcześniej jednak niz z aiień l stycmia2l}9r,


