
, , U"nwala Nr XIIV50/2015
Rady Gminy t Czerminie
z dnia 2T listopada 2015 r,

w sprawie okreśIenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie ar1' l8 ust' 2 pkt' 8 i ań' 40 ust'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gminnym cednoliiytekst Dz.U.z2015l',poz' 1515 pózniejs4mi znianami)' art.5 ustawy z dnia 12 stycznia
199t r' o podatkach i opłatacb lokalnych (jednolity tekst : Dz' U' z 2014 r.' poz.849 z pózniejszymi zn anami)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

s1

określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości :
1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodalczej 
' 
bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków _ 0'80 zł od l m'ż

powierzchni,
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiońików sŻtucznych - 4,58 zl od l ha powierzchni,
pozostałych , w tyn zajętych na prowadzenię odpłatnej statutowej działalności
poŹ}'tku publicznego pflez otganizacje pożrytku publicznego 0'23 zl od 1 m'
powierzchni,
niezabudowanych objętych obszalem rewitalizacji, o których mowa w ustawie
z dtia9 pńdziemika 2015 I' o lewitalizacji ( Dz' U ' z20l5 r., poz. 1717),
i połoŻonych na terenach, dla których miej scowy plan zagospodarowania
przestŹerrnego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy,jezeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłnął okes 4 lat, a w tym czasie nię zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zl od 1 m" powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszka]nych _ 0,45 ŻI od 1 m' powierzchni uĄ.tkowej'
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na plowadzęnię działalności
gospodarczej _ 15,50 zl od 1 m' powierŻchni uźytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrofu
kwalifikowanym materiałem siewnym _ 10'68 zl od 1 m" powierŻchni
ułtkowej'
związanych udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, Żajętychvzez podmioty udzielające tych świadczeń
_ 4.65 zl od l mż powierzcbni użytkow€j.
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej stafutowej działalności
poż}.tku publicznego p ez organizacje pożylku publicznego - 4'1 0 zł od 1 m"
powierzchni użytkowej;

b)

c)

d)

d)

e)

c)



3) od budowti - 2 7o ich wańości okeślonej na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

s2

Traci moc uchwała rady Gminy w Czermińe z dnia 21 listopada 2013 r.
Nr )ooo /l73120l3 w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nięruchomości.

s3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 doi od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędo1vym Województwa Podkatpackiego i ma zastosowanię począwszy od roku
podatkowęgo 2016.


