
Uchwala Nr XXII/108/2016
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 listopada 2016 r.

rv sprawie złvolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt' 8 i ań. 40 ust.l usta\ły z dnia 8 malca 1990 r'
o samorządzie gmim}'ln oednolity tekst: Dz. U ' z2016 r', poz.446 z póżn. zm )' art. 7 ust. 3

Llstawy z dnia 12 stycznia 1991 r' o podatkach i opłatach lokalnych 6ednolity tekst: Dz. U.
z 201' 6 | ., poz.1 16 z póżn.z'n)

Rada Gminy w Czcrminie
uchwala co następuje:

$1

l. Z-walnin Śię z podatku od ni€ruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

l) grunty' budynłi i budowle wykorzyst}ałane na cele ockony przęciwpożarowej,
2) glunty' budyŃi i budowle zajęte na prowadzenie działalności kultualnej, w tym

w zakresie kultury fizycznej i spońu'
3) budynki miesŻkalnę położonc na terenie gminy CŻermin, których powierzchnia

uż)'tkowa wynosi do 160 m2,
glunty oznaczonę w ewidencji gruntów i budynków litęrą ,, dr'' ( drogi ),
grunty i budowle wykorzystywane na pohzeby uŻdatniania i dostalczania wody,
grunty i budowle wykolzystywane na potŹeby odprowadzania i oczyszczania
ścieków,
grunty oznaczone w ęwidencji gruntów i budyŃów litęrą,,Tr''( t€reny różne)'
grunty' budynki i budowle wykorzystywanę na potrzeby działalności w zaklesie
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpięczeństwa i porządku
publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 kwiętnia 1990I' o policji'

2. w budynkach mieszkalnych nie objętych zwolnieniem, o których mowa w ust.
l pkt 3 wylącŻa Śię z podstawy opodatkowania 160 mż powierzchni użytkowej,
natomiast opodatkowaniu pod|ega nadwyżka ponad l60 m2.

s2
'fraci moc Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości'

$3

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 clni od dnia ogłoszenia w Dzienrriku Urzędowym
województwa Podka1packiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2017'
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