
UCHWALA NR XXIII189/2013 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 4 listopada 2013 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'tdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p6Zn. ZITI.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach iokainych('l(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 
z p6Zn. zm.) w zwi'lZku z Obwieszczeniem Ministra Finans6w z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie 
g6mych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat iokainych w 2014 r. (MP poz. 724) Rada 
Gminy Baboszewo uchwaia co nast~puje: 

§1 

Okresia 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 budynk6w - 0,85 zlod 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj~tych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zl od 
1 ha powierzchni, 

c) pozostalych, 	 w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci potytku 
publicznego przez organizacje potytku publicznego - 0,35 zl od 1 m2 powierzchni; 

2. od budynk6w lub ich cz~sci: 
a) mieszkalnych - 0,67 zl od 1 m2 powierzchni utytkowej, 
b) zwi'lZanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub 

ich cz~sci zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 22,00 zl od 1 m2 powierzchni 
uZytkowej, 

c) zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwaliftkowanym 
materialem siewnym- 10,50 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej, 

d) zwi'tzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych, w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci 
leczniczej, zaj~tych przez podmioty udzielaj'tce tych swiadczen - 4,60 zlod 1 m2 

powierzchni uZytkowej, 
e) pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci poZytku 

publicznego przez organizacje potytku publicznego - 7,50 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej; 

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

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od roku podatkowego 2014. 


