
UcHwAŁA Nr 83Av/ 2011
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 2011_1I_10

w Śprawie okfeślenia wyŚokości st'w€k podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 usta\ły Ż dnia 8 marca t99o r. o samorządzie gminnym (tekst
iednolity: Dz.U.22001 r.Nrl42,poz. 1591;z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.
984, Nr ] 53, poz. 127),Nł 214' poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.71,l,Nt 162, wz.1568; z 2004 r. Nr
l02, poz. 1055, Nr 116,poz' 1203' Ż 2005 r' Nr l72, poz- ]441; z 2006 r' Nr l7, poz. 128, Nr 18l,
poz. 1337: z 2001 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr t73,poz. 1218 z 2008 r. Nr t8O, poz
1l1l,Nr223,poz. 1458;22009r.Nr52,po2.420,Nr157,po2.t24t;z20tOr.Nr26,poz. l42,Nr
28' poz. 146,Nr]06,poz.6'75,Nt40,wz.23o;z20l1r.Nr117'poz.ó79,Nr21,poz.]13)ialt.5
ust. l ustawy z dnia 12 slycmia 1991 r. o podatkacb i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z
20l0r'Nr95,poz.ó13,Nr96'poz.620,N.225,poz']4ól'Nr22ó,poz'lłls;zzóttr.Nr]02,poz'
584. Nr l 12. poz. ó54) ZarŻądŻa się co naslępuje.

s 1. określa się następujące stawki podatku od nienrchomości obowiązujące na terenie cminy
Roźwienica

l) od gruntów:

a) zwiąAnych Ż prowadzęniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidenc.ji guntów i bud}'nków _ 0'58 zł od 1 m, powierzchni;

b) podjeziorami, Żajętych na zbiomiki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4'33 zł od 1

ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpŁtnęj statuto\łej działalności poĄłku

publicznego przez organizacje po4łku publicznego - o,l7 zł od I m. powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych _ 0,47 Żł od ] m, powierzchni użFkowej'
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mi€szkalnycb lub

ich częścizajętych na Fowadzenie działalności gospodarczej ]6,10złod t m'powiirzchni
uĄ'lkowej;

c) Żajętych na pmwadzenie działa]ności gospodarczej w zakesie obrotu kwalifikowanym
mateńałem si€wnym - 10,24 zł od 1 m, powierŻphni uĄłkowej;

d) Żwiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczŁj, z^jętych przeŻ podmioty udzielające rych świadczeń - 4,45 zł od l m, powierzchni
uąłkowej;

€) od poŻostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatn€j statutowej działalności poż1tku
publicznego przez organizację poŹftku publicznego - 5.30 zł od 1 m" powierzchni uzfkowej;

3) od budowli 2 % ich wartości okeślonęj na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 i ust. 3_7.

$ 2. Z dniem wejścia w Ącie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 248lxxwv2oo9 Rady
Gminy RoŹwienica. z dnia 2009- J 1_10 sprawie stawek w podatku od nieruchomości

$ 3- Uchwała wchodzi w Ącie po upb'\łie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
wo.jewódŻtwa Podkalpackięgo' nie wcz€śniej .jednak niż z dniem 1 stycmia 20 ] 2 r'
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