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Uchwala NT.XXI/ 110 /2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie zrvolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawię ań' 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r'
o samorządzie gmirurym cednolity tekst| Dz'U.z200l t. Nt l42 

'poz' 
1591,

z późńejszymi an'ianami), alt' 7 ust' 3 ustawy z dnia 12 stycznia l991r' o podatkach
i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz' U. z 2010 r Nr 95, poz.6l3 z pó^zfi.) otaz art.4
ust'lwzw'zań.13pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normat}ałnych
i niektórych innych aL1ów prawnych (ednolity tekst: Dz.U' z 20l 1 t' Nt l9'7,poz'lI72)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

sr
l. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustarvowymi:

1) grunty , budynki i budowle wykoEystywane na cele ochrony przeciwpożalowej,
2) grunty 

' 
budyŃi i budowle zajęte na prowadzenie działalności kultwalnei, w tym

w zakresie kultury fizycznej i spońu,
3) budyŃi mięszka]ne położone na telenie gminy czemin, których

uąłkowa wynosi do l60 m2 ,

4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą 
', 
di'( dlogi

5) gunty 
'budyŃi 

i budowlę wykorzystywane na potrzeby uzdatniania
i dostarczania wody,

6) grunty' bud1nki i budowle wykoŹyst}avane na potrzeby odprowadzalńa
i oczyszczania ścieków,

7) glunty oznaczone w ewidencji gruntów i bud}nków literą ,,Tr''( teręny różnę)'
8) grunty, budynki i budowle wykoŻyst)nvane napotrzeby działalrtości w zakresie

ochrony bezpieczeństwa ludzi orM utrzymywaniu bęzpięczeństwa i porządku
publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia l990 r' o policji'

2. W budynkach mieszkalnych ni€ objttych zwolnieniem. -o których mowa w ust.
1pkt 3 wylącza się z podstawy opodatkowania 160 m' powierŻchni użytkowej'
natomiast opodatkowaniu podlega nadwyźka ponad l60 rn2.

$2
Traci moc Uchwała Nr XLY /240/2010 Rady Gminy w Czerminie z dnia 1 0 listopada
2010 r' w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

$3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszęnią w Dzięnniku
Urzędow}m woje'wódŻwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku
podatkowego 2013.
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