
UCHWAŁA NR 375/LIII/2013
. 

RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

z dnia 04 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.

Na podstawie afi. 1 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j'Dz'U' z 2013 r.,poz.594 z późn. zm.) oraz art.5,7 ust.3 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnychr (tekst jednoliĘ: Dz. lJ. z 2010 r. Nr 95' poz. 613 z póżn. zm.)

w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie gómych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M' P. z Ż0l3r. poz. 724) Rada Miejska
w Sierpcu uch$ala. co następuje:

s1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej w załączl'LiklJ

Nr 1 do niniejszej uchwały.

s2

Podatek od nięruchomości płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na konto
Urzędu Miejskiego w baŃu PEKAO S.A. I o/Sierpc

Nr konta 70 1240 3204 1111 0000 2905 2770

$3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta'

$4

Uchwała wchod zi lł Życie poupłyłvie 14 dni od ogłoszenia w Dzierrniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niz z dniem 1 stycznia 2014 r.

PązEwoDNlczĄcY
RADY

Marek

L Ninięjsza ustawa dokonuje w zakesie swojej ręgulacji \łdroŻenia następujących d}tektyw wspólnot Europejskich:

]) dyrektywy 92lI06lEwG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.UrŻ' WEL368 z 17.12'1992\'

2) dyrek1ywy I999162^NE z dnia I7 czśrwca 1999 r' w sprawie pobierania opłat za uĄ'tkowania niektórych typów infrastruktury przez

pojazdy ciężarowe (Dz'Urz. wE L I8'7 z20 '07 .1999).

Dale dotycząci ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Potską

członkostwaw Unii Europejskięj dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowyrn Unii Europejskiej - wydanie specjalne'



Lp. Wyszczególnienie
Stawki podatku

na 2014 r.

w PLN

1 2 3

01 od gruntów zwi ązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budvŃórł od lm2 powierzchni

0,15

02 od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiomiki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od tha powierzchni

4,38

03 od pozostałych gruntów
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŹytku publicznego przez organizacje poż1tku publicznego _od
powierzchni

,2tm
0,1.7

04 Ód budynków lub ich części: mieszkalnych od 1 m'powierzchni
użl.tkowei

0,63

05 od budynków lub ich części ''związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m' powierzchni
użfikowei

19,80

06 od budynków lub ich części :zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu k*alifikorłanym materiałem siewn1m
od lm' powierzchni uŹ14korłe j

10,34

07 od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności lecznic^zej,

zajętych przez podmioty udźielające tych świadczeń od 1 m2
powierzchni uż}'tkowei

1q4

08 od budynków lub ich części : pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowe.j dzialalności'pozyńpublicznego "
przęz organizacie poŹl'tku publicznego-od 1 m' powierzchni uŻ1'tkowej

4)A

09 od budowli 2% ich wartości okeŚlonej na podstawie ar1.4 ust.1 pkt 3

i ust.3-7

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37 5lUIIl20I3
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 04 grudnia 2013r.
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