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1 . ,l i i\' 1 Uchwala Nr xxII/ 109 /2012' I Rady Gminy w czcrminie
z dnia 23listopada 2012 r.

rv sprarvie okrcślenia wysokości starvek podatku od nieruchomości

Na podstawie aft' I8 ust' 2 pkl8 iart',l0 ust.l ustarvy z dnia 8 nrarca 1990 r' o sanrorządzie
gnrinnym (iednolity lekst: Dz.U.z2001r'Nrl42'poz'l59l z późniejszymizmianami). an' 5 ust' lustawy
z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach i oplarach lokalnych (jednohy leksl : Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , poz. 6li
zpóźniejszymizmianan')'ań'4ust'lwŻw.zart-]]pkl'2ustawyzdnia20lipca2000r.ooglaszaniuak(ów
nonnaty$rlych i nicklórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U'z20Ijr.Nrl97'poz'll72)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 20I2r'wsprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłal lokalnych w 20 1 3 roku (M' P' z 20 12 r' poz' 587)

Radr Gminy rv Czcrminie
uchwala co następujei

s1
określa się rvysokość stawek podatku od nieruchomości :

l) od gruntów :

a) zwiąanych z prowadzeniem działalności gospodarczcj 
' 
bez względu na

sposób zakwalilikowania w ewidcncji gruntów i budynków 0'70 zl od 1 m'z

powierzchni,
b) podjeziorami , zajętych na zbiomiki rł'odne retencyjne lub elektro\\'ni

wodnych - 4,51 zl od I ha powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na plowadzęnie odpłatnei statutowej działalności

pożytku publicznego pftez olganizac]e po4-tku publicznego - 0,l7 zl od 1 mż
powierzchni,
- od gruntó\ł pod wodami powierzcbniowymi stojącymi oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków symbolem ,'Ws"' _ 0'04 zł od lmż
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) nricszkalnych - 0,40 zl od 1m'powierzchni użytkolvej,
b) zrł.iązanych z prorł'adzeniem dzialalności gospodarczej oraz od budynkórv

nrieszkalnych lub ich części zajęt)ch na prowadzęnje działalności
gospodarczei - 14'00 zl od 1 m' powierŻchni uźytkowcj,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym matęriałem siewnym _ l0'ó5 zl od l m'porvierzchni
użytkorr'cj'

d) związanyclr z udzielaniein świadczeti zdrowotnych w rozunlieniu plzepisów
o działalności lecznic zej, zajętych vzez podmioty udzielające tych śrviadczeń_
,l',l5 zl od l mż porvicrzchni ułtkorvej'

e) pozostałych' \ł'tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalności
poży1ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego _3'80 zl od l m'
porvierzchni użytkowej ;

3) od budolvli - 2 7o ich wartości okeślonej na pods1awie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust'3-7
ustawy o podatkach i opłataclr lokalnych'
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Traci moc Uchwała Nr Xllll6o/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia l2 grudnia 20l l r.
rł sprarvie okleślenia wysokości stawck podatku od nieluchomości '

s3

Uchwała wchodzi u'życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia \ł'Dzienniku
Urzędorvym wojęwództwa Podkarpackiego i nla zastosowarię począwszy od roku
podrtkouego 2013. ,1 tU


