
UCHWAŁA Nr XXIV/13812012

Rady Gminy W GoŹdzie

z dnia 12 listoPada 2012r'

wsprawieuchwaleniastawekpodatkuodnieruchomościnarok2013

Napodstawieań.18ust.2pkt8iań.40ust.1,ari..41ust.1iań.42ustawyzdnia8marca
1990r. o samorządzie gminnym/ Tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz'1591 z2oO1r' zpożn' zm'l i ań'5 ust./l

ustawy z dnia 12 sĘcłnia tggtr o podatkach i opłatach lokalnych '/ Tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95'

poz.613 zpóŹn'.''l' óo*i"szczenia Ministra Finansow z dnia 2 sierpnia 2a12r' w sprawie wysokości

gornychgranicstawekkwotowychwpodatkachiopłatachlokalnych lM'P'z14sierpnia2012r''poz'587l

ńaoa om-iny w GoŹdzie uchwaia stawki podatku od nieruchomości na 2013r'

s1

1. od budynkow lub ich części mieszkalnych od 1m2 powierzchni uŻytkowej - 0'68zł

2. od budynkow lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

oraz od budynkow mieszkalnych lub ich częŚci zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1m2' powierzchni uzytkowej _ 16'68zł;

3. od budynkÓw lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

W zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem Siewnym od 1 m2 powierzchni

uzytkowej - 6,91zł;

4' od budynkow związany)h z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisow o działalności lecznic zej, zĄętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m2 powierzchni uzytkowei - 4,63 zl;

5. od pozostałych budynkow lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pozytku publiczneg o przez organizacje pozytku publicznego od

sieswojejregulacjiwdrozenianastępującychdyrektywWspólnotEuropejskich
_ dyrektyw y 92l1O6lEwC z dnia 7 grudnia l6gzr.'w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych

typów transportu kombino*un"goio*urów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368

z 17 .12.1992),
_ dyrektyw y 1999l62lWE z dnia 17 częrwca l999r. w sprawie pobierania opłatzauzytkowanie niekórych typów

infrastruktury przezpojazdy cięzarowe (Dz'|Jrz' wE L l87 z20'07'1999)'

Dane dotycząc" ogło.'"ńu aktó* p.awu Unii F.uropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania

przezRzeczpospolitą p"i'ii"'i*ilostwa w Unii Euńpejikiej- dotycząogłoszenia tych aktów w Dzienniku

Urzędowym Uni i Europej skiej - wydanie specj alne'



1m2 powierzchni uzytkowej - 4,90zł;

6. od budowli - 2 % ich wartości'
7. od 1m2 powierzchni gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposÓb
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow - 0,74zł',

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnyĆh
- 2,54 zł od 1 ha powierzchni

8' od pozostałych gruntow, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalnosci poŻytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego :

- od 1m2 powierzchni - 0,38zł;

s2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

s3

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2013.
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