
UCHWAŁA Nr XlV/70/20'l 1

Rady Gminy w Goździe

z dnia 17 listoPada 2011r.

w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 8 iań' 40 ust. 1, art.41 ust.1 iań.42 ustawy zdnia 8 marca

1990r' o samorządzie gminnym/ Tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz'1591 z 20o1r' z pożn. zm-l i art.S ust.1

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

po'. óta z pożn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paŻdziernika 2011r w sprawie

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P'Nr 95, poz. 961

z2O11r.l naoa Gminy w GoŻdzie uchwala stawki podatku od nieruchomości na 2012r'

s1.

,1. od budynkow lub ich części mieszkalnych od 1m2 powierzchni uzytkowej - 0.65zł

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

oraz od budynkow mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1m2. powierzchni uzytkowej _ 15,80zł;

3' od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczĄ

W zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni

uzytkowej - 6,50zł;

4' od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisow o działalności leczniczĄ, za1ętych pruez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1m2 powierzchni uzytkowĄ _ 4,45 zł;

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

statutowej działalności pozytku publiczneg o przez organizacje pozytku publicznego od

' Ninieisza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia naslępujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

- dyrekywy92l1O6lEwGz dnia7grudnial992r.wsprawieustanowieniawspólnychzasaddlaniektórych
typo*i.un'portu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. wE L368

z 17.12.1992)
- dyrektywy lsosrczmą z dnia 77 częnlłca l999r. w sprawie pobierania opłat zauzytkowanie niektórych typów

infrastruktury przezpojazdy ciężarowe (Dz.IJrz. wE L 187 z20.07.1999)'

Dane dotyczące ógłosz"nia ałtów prawa Unii Europejskiej' zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania

prrerR ź"rporpoiitą Pol'ką członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.



1m' powierzchni uzytkowej - 4,60złi
6. od budowli - 2 % ich wartości.

7. od 1m" powierzchni gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynków - 0,70zł;

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

2,36zł od 1 ha powierzchni

8. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego :

- od 1m2 powierzchni _0,36zł;

s2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

s3.

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewÓdztwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2012.
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