UCHW ALA NR XII/91111
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 9 listopada 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, r 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106
poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777) oraz art.5 ust.!
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 roku Nr
102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast~puje:

§ 1. Okresla si<tnast<tpuj'lce stawki podatku od nieruchomosci obowi'lzuj'lce na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka w 2012 roku :
1) Od gruntow:
a) zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl<tdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0, 63 z1,
od 1 m 2 powierzchni,
b) podjeziorami, zaj<ttych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych3, 41 zl. od 1 ha powierzchni,
c) pozostalych w tym zaj<ttych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci
pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,20 z1,
od 1 m 2 powierzchni;
2) Od budynkow lub ich cz~sci:
a) mieszkalnych - 0,42 z1, od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
b) zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w
mieszkalnych lub ich cz<tsci zaj<ttych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 18,00 z1, od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
c) zaj<ttych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materialem siewnym - 8, 11 z1, od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
d) zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania
swiadczeiJ. zdrowotnych, zaj<ttych przez podmioty udzielaj'lce tych swiadczeiJ. 3,49 z1, od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
e) od kom6rek - 2,80 z1, od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,
f) pozostalych w tym zaj<ttych na prowadzenie odplatnej statutowejdzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 5, 82 z1, od 1 m 2 powierzchni
uzytkowej;

3) Od budowli:
a) wykorzystywanych bezposrednio do wytwarzania ciepla, rurociqg6w i przewod6w sieci
rozdzielczej ciepla i wody oraz sluzqcych do odprowadzania i oczyszczania sciek6w - 1 %
ich wartosci okreslonej na podstawie artA ust.1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych
b) pozostalych budowli - 2 % ich wartosci okreSlonej na podstawie artA ust 1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzttdowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia, z mOCqobowiqzujqcq
od dnia 1 stycznia 2012 roku.

