
UCHWAŁA NR 218/xxVIV2009
RĄDY GMINY RoŹWIENICA

z dnia 10 listopada 2009 r.

rv sprawie określenia wysokości starvek podatku od nieruchomości

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z tlnia 8 marca 1990 r' o sanorządzie glirrnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. I 59 I ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7l7,Nr 162,poz.

1568; z 2004 r. Nr 102' poz' 1055, Nr l1ó, poz' 1203,z2005 r' Nr 172, poz. 144I; z 2006 r' Nr
|7,poz' l28, Nr 181, poz. 1337|z2001 r. Nr.ł8, poz. 327. Nr i]8' poz.974' Nr 173' poz'

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1l11, Nr 223, poz' 1:158; z 2009 r' Nr 52, poz' 420) i ań. 5 ust'

1 usta\\'y Z dnia 12 stycznia 1991 I. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: DZ'U'

z 2006 r'' Nr l21, poz' 841, Nr 220, poz. 1 60 1, Nr 225, poz. l 635, Nr 245, poz' 1 775' Nr 2'ł9'

poz. 1828, Nr 251, poz. 184'7 z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 1 16, poz. '730; z 2009 r. Nr 56, poz.

458. Nr 22 1. poz' I4ó3 l zarzadza się co n,j.lępJ:ę:

$ 1. określa się następujące stawki podatku od nieluchomości obowiązujące na terenie

Gniny RoŹwienica

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzęniem działalności gospodarczej bez względu na sposób

zalova]ifrkowania w ewidencji gruntów i budyŃów - 0,55 zl od 1 nr' powierzchni,

b) podjeziorami, zajętych na zbiomiki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 ż
od t ha powierzchni,

c) od pozostĄch, w tyn Zaj ętyclr na plowadzenie odPłatne.j statutowej działabości

poĄtku publicnego przez organizacje poŹyku publicznego ' 0,16 ż od 1 m'?

powierzchri:

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,45 ż od l m2 polvierzchni uż1łkowej,

b) związanyclr z prowadzeniem działalności gospodalczej oraz od budyŃów mieszkalnych

1ub ich części zajętych na prowadzenie działa]rrości gospodarcze'j - l5'50 ż od 1 m'z

powierzchni ułtkowej,

c) zajętych na prowadzenie działahości gospodarczej w zakr'esie obrotu kwalifikowanyl

materiałem siermym _ 9,5'7 z] od 1 m'? powierzcIr-ri uĄtkowej'
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakęsie udzielania świadczeń

Zdlowotnych - 1'|6 d od 1 trr'Ż powierzchrri uĄ.tkowej'

e) od pozostĄch' w t}rn Zaj ętych na prowadzenie odpłatnej statun]wej działa]ności

poąłku publicznego przez organizacje poż1.tku publicznego _ 5,30 ż od 1 m'
powierzchni użykowej;

3) od budowli - 2% ich wartości okeślonej na podstawie afi.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

$ 2. Traci moc Uchwała Nr 159,X\{ /2008 Rady Gminy w RoŹwienicy z dlria 13 listopada

2008 r., sprawie stawek w podatku od nleruchomości

$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszeniajej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkaryackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycztia 2010 r,
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