
UCHWALA NR XXIII147/2016 
RADY GMlNY BABOSZEWO 
z dnia 28 pazdziernika 2016 roku 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. l , art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz'ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z pMn. zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z pMn. zm.) 
w zwi'l.zku z Obwieszczeniem Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 2016 w sprawie g6rnych granic 
stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2017 1'. (MP z 2016 r. poz. 779) Rada Gminy 
Baboszewo lIchwala co nast~puje: 

§ 1 
OkreSla si~ wysokosc stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Baboszewo: 
1) od grunt6w: 

a) zwi'lZanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b 
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i blldynk6w - 0,80 zl od 1 m' powierzchni , 

b) pod jeziorami, zaj~tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -.4,50 zl 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytkll 
pllblicznego przez organizacje pozytku pllblicznego - 0,35 zlod 1 m' powierzchni, 

d) niezabudowanyeh obj~tych obszarem rewitalizacji, 0 kt6rym mowa w lIstawie z dnia 
9 pazdziernika 2015 r. 0 rewitalizaeji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z p6zn. zm), i polozonych 
na terenaeh, dla kt6rych miejseowy plan zagospodarowania przestrzelmego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudow~ mieszkaniow'l, UShIgOW'l. albo zabudow~ 0 przeznaezenill 
mieszanym obejmuj'l.cym wy1'l.eznie te rodzaje zabudowy, jezeJi od dnia wejscia w zyeie tego 
planu w odniesienill do tyeh grunt6w uplyn'l.l okres 4 lat, a w tym ezasie nie zakonezono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zl od 1 m' powierzchni ; 

2) od budynk6w lub ich cz~sci: 

a) mieszkalnych - 0,67 zl od 1 m' powierzehni lIzytkowej, 
b) zwi'l.zanyeh z prowadzeniem dzialalnosei gospodarezej oraz od blldynk6w mieszkalnych Illb 

ieh ez~sei zaj~tyeh na prowadzenie dzialalnosei gospodarezej - 20,00 zl od 1 m' powierzclmi 
uzytkowej, 

e) zaj~tyeh na prowadzenie dzialalnosci gospodarezej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materialem siewnym - 10,50 zlod 1 m' powierzehni uzytkowej, 

d) zwi'l.zanyeh z lIdzielaniem swiadczen zdrowotnych, w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosei 
leczniezej , zaj~tyeh przez podmioty lIdzie1aj'l.ee tyeh swiadczen - 4,60 zl od I m' powierzehni 
uzytkowej, 

e) pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku 
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 7,50 zlod 1m' powierzchni uzytkowej ; 

3) od budowli - 2% ich wartosci okreslonej na podstawie ali. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 lIstawy 
o podatkach i oplatach lokalnych. 

§ 2 
Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 3 
Traci moc uchwala Nr Xl57/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 pazdziernika 2015 rokll 

>- i w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatkll od nieruchomosci. 
z . § 4 

~.::s ~ tchwala wchodzi w zycie po lIplywie 14 dni od ogloszenia w Dzielmikll 
~ ojow6d",w' M,wwi"kic,o i obowi,wi< od cok" pod"kow'go 2017. 
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