
Uchwala Nr XXII/I07/2016
Rady Gminy w Czerminic
z dnia 30listopada 201ó r.

w sprawie określenia wyso|(ości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia I narca 1990 r.

o samorządzie gminnym (iednolity tekst: Dz.U'z2016 r',poz.446 póŹn'zm)' alt' 5 ustawy
z dnia l2 styczuia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r',
poz.l |6 z późl'zm.)

Rada Gminy w Czerminic
uchwala co następujc:

$1
określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości I

1) od gruntórv :

a) związanych z prowadzenieln działalności gospodarcŻej , bez względu na
sposób zakwalifikowania w ęwidencji gruntów i budynków - 0'80 zl od 1 m'
powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powieżchniowymi
płynącymijezior i zbiorników sztucznych - 4'54 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych 
' 
w tym zajętych na plowadzenie odpłatnej statutowej działalności

poż).tku publicznęgo przez organizacje poŻytku publicznego - 0,23 zl od 1 mż

powicrzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarcm rewitalizacji, o których mowa w us1a\\''ie

zdnia9 pażdzterrlka 2015 r. o rewitalizacji (Dz' U' z 2015 l ',poz'l7'1'7)'
i położonych na tęrenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
plzestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznacŻeniu mieszanym obejmującym \łyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego p]anu w odniesieniu
do tycli gruntów upłynął okles 4 lat, a w tym cŻasie nie Zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zl od I m'powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a') nieszkalnyclr - 0'45 zl od 1 m'powierzchni użytkowej'
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze.j oraz od buclynków

mieszł<alnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 15'50 zł od 1 rn" powierzchni użytkołvej'

c) zajętych na prowadzenie działa.lności gospodarczej w zakesie oblotu
kwalilikowanym mateIiałem siewnym - 10'59 zl od 1 m' powicrŻchni
użytkowej'

d) związanych udzieleniem świadczcń zdrowotnych w lozumięniu przepisót\
o działalności leczniczęj, zajętych pŻez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4'61 zl od 1mż powierzchni użytkowrj,

e) pouostałych' w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poż}tku publicznego plzęz organizacje pożyiku publicznego - il'10 zl od 1 mż
powierzchni użytkowcj ;

3) od budowli - 2 9/o ich wańości okeślonej na podsta\łie ań. 4 ust. 1pkt.3iu5t.3-7
lstawy o podatkach i opłatach lokainych.



s2

Traci moc Uchwała NI xlu/50/20l5 Rady Gminy w Czerminie z dniaz'l |istopada20)'5l.
w sprawie okeślenia wysokości stawek poda&u od nieruchomości.

s3

Uchwała wchodzi w życie po upł1rvie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewódźwa Podkarpackiego i ma zastosowanie pocąwszy od roku
podatkowęgo 2017.

PRZEWODNICZACY
nrf Głriny * czerminie


