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UCHWALA NR Xl57/2015 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 30 pazdziernika 2015 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 2015, poz. 1515), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku 0 podatkach i op1atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z p6in. zm.) 
w zwiClZku z Obwieszczeniem Ministra Finans6w z dnia 5 sierpnia 2015 w sprawie g6mych 
granic stawek kwotowych podatk6w i op1at lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735) Rada 
Gminy Baboszewo uchwala co nastt(puje: 

§1 
Okresla sit( wysokos6 stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Baboszewo: 
1) od grunt6w: 

a) zwi'lzanych z prowadzeniem dzia1alnosci gospodarczej, bez wzglt(du na spos6b 
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,80 zl od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stoj'lcymi lub wodami powierzchniowymi plyn'lcymi 
jezior i zbiomik6w sztucznych - 4,50 zl od 1 ha powierzchni, 

c) pozostalych, w tym zajt(tych na prowadzenie odp1atnej statutowej dzia1alnosci pozytku 
publicznego przez organizacje poZytku publicznego - 0,35 zl od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynk6w lub ich czt(sci: 
a) mieszkalnych - 0,67 zlod 1 m2 powierzchni uZytkowej, 
b) zwi'lzanych z prowadzeniem dzia1alnosci gospodarczej oraz od budynk6w 

mieszkalnych lub ich czt(sci zajt(tych na prowadzenie dzia1alnosci gospodarczej - 20,00 
zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej, 

c) zajt(tych na prowadzenie dzia1alnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia1em siewnym- 10,50 zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej, 

d) zwiClZanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych, w rozumieniu przepis6w 
o dzia1alnosci leczniczej, zajt(tych przez podmioty udzielaj'lce tych swiadczen - 4,60 zl 
od 1 m2 powierzchni uZytkowej, 

e) pozostalych, w tym zajt(tych na prowadzenie odp1atnej statutowej dzia1alnosci poZytku 
publicznego przez organizacje poZytku 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 op1atach lokalnych. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza sit( W 6jtowi Gminy. 

§3 
Traci moc uchwa1a Nr XXIIl18912013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku 
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. 

§4 
Uchwa1a wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego i obowiClZuje od roku podatkowego 2016. 


