
UCHWAŁA Nr ls4/xxv[ l20l2
Rady Gminy Roźwienica

zilnia 2012-11-16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z200I r. Nr l42, poz. l59l; z Ż002 r. Nr 23' poz' 2Ż0,Nr 6Ż, poz. 558, Nr l l3, poz.
984' Nr l53' poz. l271, Nr 2l4, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162' poz. l5ó8; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr l8l,
poz. 13371z200'I r. Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.974' Nr 173, poz. 1Żl8 zŻ008 r. Nr l80, poz.
l ll l' Nr 223, poz. l458; z Ż009 r. Nr 52, poz. 420, Nr l57, poz. 1241; z2010 r. Nr 28, poz. l42, Nr
28, poz. 146' Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.Ż30' z20l1 r. Nr l 17' poz.679, Nr 2l, poz. l13) iart.5
ust. l ustawy z dnia lŻ stycznia l99l r. o podatkach iopłatach loka|nych (tekst jednolity: Dz.U. z
20l0 r. Nr 95, poz. 6l3, Nr 96, poz.620,Nr Ż25, poz. l46l,Nr 226, poz. l475| z 20l l r. Nr 102, poz.
584, Nr l l2, poz.654, Nr l7l, poz.l0l6, Nr 23Ż, poz' 1378 ) zarządza się co następuje:

$ l. określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Roźwienica

l ) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków _ 0,65 złod l m'powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiomiki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych _ 4,5l zł od l
ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyku
publicznego przez organizacje poĄłku publicznego - 0,l9 zł od l m? powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych _ 0'55 zł od 1 m2 powierzchni uĄtkowej,
b) zwi?anych z prowadzeniem dzjałalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,70 zł od 1 m, powierzchni
uĄ,tkowej;

c) ajwch na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - l0,ó5 zł od l m, powierzchni uąĄkowej;

d) zwiąanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leezniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń _ 4,63 zł od l m2 powierzchni
użytkowej;

e) od pozostĄch, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego _ 5,30 zł od l m, powierzchni uĄtkowej;

3) od budowli _ 2 oń ich wartości okeślonej na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 i ust. 3-7.

$ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwĄ, traci moc Uchwała Nr 83/XV /20l l Rady Gminy
Roźwienica. z dnia 2ol1-l l _ l 0 sprawie stawek w podatku od nieruchomości

$ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upĘrvie l4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewódŹwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem l stycmia 2013 r.


