
UCHWAŁA NR 238/XXXII/20IŻ
RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie: ustalenia stawck podatku od nieruchomości na 2013r.

Na podstawie art. l8 LrSt' 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz'U. l200I l. Nr 142, poz' 1591; z Ż00Ż r' Nr 23' poz. 220, Nr 62, poz' 558' Nr 113' poz' 984, Nr 153'

poz' I27I, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.777' Nr l62' poz. 15681 z Ż004 r' Nr 102, poz' 1055,

Nr l 16, poz. 1203, z Ż005 r' Nr l72, poz. 144I', z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz' 1337; z 2007 r'' Nr
48' poz.327 

' 
Nr l38, poz. 974' Nr l73, poz' 1Ż18 z 2008 r. Nr l80, poz' 1111, Nr 223' poz. I4581z2009 r'

Nr 52, po2.420, Nr 157, poz. l24l;z2010r.Nr28,poz. 142, Nr28,poz l46,Nr 106, poz 675, Nr40poz.
230. z2011 r. Nr l l7' poz.679, Nr l34, poz. 771'Nr 2I poz. l l3, Nr 134, poz' 'I7'7 

'Nr Ż)7, poz. 1281' Nr
l49' poz' 881 , z Ż012r. poz. 567) iań.5 ust. l ustawy z dnia 72 stycznia 1991 r' o podatkaclr i opłataclr

lokalnychl (tekst jedrrotity: Dz. IJ' z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620' Nr 225, poz. 1461, nr 2Ż6

poz. 1475,2201I r. Nr \02,poz.584, Nr I12, poz.654"Nr l71,poz. I0l6,Nr232, poz 1378)

Rada Miejska rł' Sierpcu uchwala, co następuje:

$1

lJstala się rocZne Stawki podatku od nieruchomości w wysokości okreś1onej w Załączniku
Nr l do niniejszej uchwały'

$2

Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzęclu Miejskiego w Sierpcu lub na konto Urzędu
Miejskiego w banku PEKAO S.A. I O/Sierpc

Nr konta l0 1Ż40 3201 1111 0000 2905 2770

$3

Traci moc ucl.}wała |szlxvilIl2}ll RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU z dnia 30 listopada 201 1 r.

rł' sprawie: ustalcnia stawek podatku od nieruchomoś cLna 20I2r.

$4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

ss

Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od ogłoszenia w Dzierrniku Urzędowym
Województwa Mazorł'ieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.
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l Ninieisza Usta\ła dokollujo rv zakrcsic swojcj regulaolj \ł'droŻenra naslępujących dyrektyw wspólnot Europejskich /.

I) dvrękt-v\v}, 92l l o6/EWG Ż dnia 7 grudnia j992 r. w sprawię ustanowienia wspólnyclr Żasad dla nięktórych lypów transnor komblnoyanego

l varóly n]iędzy palistwanri czlonkowskimi (Dz 'UŻ wE L' 368 z I7 '12.1992), /
2) dyrckty 'y l999/62lwl] z dnia l7 czerwca ]999 r' w sprawic pobierania oplat za u7)tll'\,lnia nlektór}'lh t)po$ rntlafukiu^ przęz poiazdy

{,i!tnm\,e rl)7 Llrz W[ L 187 7 20.07.I999)
Dłne r1otlczqce ogloszenia aklów prawa Unii Europejsl(ięi' zamleszczone w niniciszej ustaYie _ Z dnicm uzyskania przez R7eczpospolitą Polsk4

czlonkost\\aiv Un]i LLlfopeiskiL'i doI]'czą ogloszcnia tych aktÓw w Dzicnniku Urzędo!\ym LJnii EuropcJskicj w!'danie spęcjalne



Lp. Wyszczególnienie
Stawki podatku

na 2013 r.

w PLN

l 2 l
0l od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i bud1 lrkólł od lm' powierzchnl
0,73

02 od gn-rntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od tha powierzchni

4,26

0l od pozostałych gruntóW
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poż1'.tku publiczflego ptzez organizacje pożytku publicznego --od

porł ierzch n i

2lm
0,17

04 od budyr'kó* iub ich części: mieszkalnych od 1 m' powierzchni
uzylkorłei

0,61

05 od budynków lub ich części '.związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub icli części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od Im' powierzchni
trżnkolł ei

19,28

06 od budynków 1ub ich części :Zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od lrn2 po wierzch n i uŻytkowci

10,07

01 od budynków lub ich części związanycb z 'ldzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej'
zajętych przcz podrnioty udzielające tych świadczeń od 1 m'

porł ierzcllni uŻytkowei;

3,84

08 od budynków lub ich części : pozostałych w tym zajętych na
prorł adzenie odpłatnej Statutou ej działalności PoZ1ł ku pubI icznego

r:rzęz organizacie pożytku publiczllego-od 1 m' powierzchni uży1kowej
4,09

09 od budowli 2% ich wartości okeślonej na podstawie ań.4 ust.1 pkt.3

i ust.3-7

20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 238BXXIII1201'2
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2012r.
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