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UCHWAŁA Nr XXII/186/12
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku
z pkt l i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z 2012r. poz. 587) - Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok, dodaje się:
1. w § 1 ust. 2 pkt 8 po słowie „użytkowej” wyrazy „w tym” i lit. a w brzmieniu:
„gospodarczych (komórki, garaże, obory, stodoły, kurniki itp.) wykorzystywanych dla potrzeb gospodarstw
domowych – 4,00zł od lm2 powierzchni użytkowej,”.
2. w § 2 ust. 1 pkt 3 o treści: „grunty sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej symbolem „dr” stanowiące
drogi wewnętrzne oraz rowy na gruntach leśnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków i opłat
ustalonych od dnia l stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki:
Urszula G. Kraszewska

