UCHWAŁA NR xxxl/ 238/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dni^ 23 października2013 roku
w sprawie określenia
wysokościstawekpodatkuod nieruchomości
.
Na podstawieart.l8 ust.2'pkt 8 ustawyz dnia8 marca1990roku o samorządzie
errirńyrn (Dz'U.z20l3 r'' poz. 594 i poz.645) orazań.5 ust.l ustawyz dnia 12 stycznia
199l roku o podatkachi opłatach
lokalnych(Dz. U. z 2010roku Nr 95,poz.6l3, Nr 96,
poz.620,Nr225,poz.1461,Nr
226,poz.l415oftz z20ll rokuNr 102,po2.584,
Nr 112,
poz.654,
Nr l7l ' poz.l01óiNr 232,Poz.l378)Rada MiastaRawa Mazowieckauchwala'
co naslępuJeI
stawkipodatkuod nieruchomości
na tercńę
obowiązującę
$ 1. okeśla się następujące
MiastaRawaMazowieckaw 2014roku :
1) od gruntów|
a) fwiązanychz prowadzeniem
gospodarczej,
działalności
bez względuna sposób
_
zakwaliIikowania
w ewidencjigruntówi budynków 0, 70 zł.
odlmrpowierzchni,
b) podjeziorami,zajętychna zbiomiki wodneretęncyjne
lub ęlęktrowniwodnych
3,4I zł.od 1 ha powierzchni,
c) pozostałychw tym zajętych na prowadzenieodpłatnejstafutowejdziałalności
pozytku pub|icznegoprzez otganizAcjepofytku publicznego _ 0'30 zł.
odl m'powierzchni;
2) od budvnków lub ich cześci:
ai mieszkalnych -O,42z|, od1 m 2powierzchniużytkowej'
gospodarczej
b) zwiqzanychz prowadzeniem
działalności
orazod budynków
_
plowadzenie
gospodarcze.1
mieszkalnychlub ich częścizajętychna
działalności
,
19'50zł.od l m powierzcbniuż}tkowej,
zajętych
gospodarczejw zakesie obrotu kwalifikowarrym
c)
na plowadzenie działalności
_
materiałem
siewnym 8, 60 zł.od l m , powierzchniuzytkowej,
d) z.w.tęalychz lldzielaniem świadczeńzdlowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
|eczlticzej' zajętychprzez podmioty udzielającetych świadczeń_ 4,00 zł.od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych,
w tym|
- zajętychna prowadzenieodpłatnej
statutowej
pożytkupublicznegoprzez
działalności
,
_
olganizacjepożytkupublicznego 6,10zł.od 1 m powierzchniuż},tkowej;
. od komórek_ 3'05 zł.od 1 m , powierzchniużytkowej,
3) od budowli:
a) wykoEystywanych bezpośrednio
do w1twarzaniaciepla, rurociągów i przewodów sieci
rozdzięlczejciepłai wody omz shĘącychdo odprowadzaniai oczyszczania ścieków 1 9/o
ich wańościokręślonęj
na podstawieań.4 ust.l pkt 3 i ust.3-7ustawyz dnia 12 stycaia l99l
rokuo podatkachi opłatach
lokalnych,

b) pozostałychbudowli - 2 % ich wartościokeślonejna podstawieań.4 ust l pkt 3
i ust.3-7ustawy z dnia l2 stycznia l99l roku o podatkachi opłatachlokalnych.
$ 2. Wykonanie uchwałypowierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka"
$ 3. Uchwałapodlegaogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodżiw zycie po uptyrllie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,z mocą obowiązującą
od dnia I stycaria2014rcku.
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