
Uch$ala Nr XXXIIII 173 lz0l3
:.): Rady Gminy w Czerminie

. , z dnia 2l listopada 2013 r.

w sprawie określenia uysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art' l8 ust' 2 pkt 8 i art' 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminn}Ąn (iednolity tekstl Dz'U. z2013l,poz.594 z późniejszymi zmianami), ań. 5 ust' l ustawy
z dnia 12 stycaia ł99l r. o podatkach i opłatach lokalnych (iednolity tekst I Dz' U' Ż 20] 0 r. Nr 95 

' 
poz' 613

z późniejszymi zmianami), art' 4 ust' lwzw'zań- 13 p]d' 2 ustawy z dnia 20lipca 2000 r' o ogłaszaDiu aktów
normatywnych i ni€Idórych innych aktów prawny€h (jednolity t€kst: Dz'U' z20llr. Nl 19'7 

' 
poz.l112)

oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sieĘnia2ol3 r. w spra\łie gómych granic staw€k kwotowych
podatków iopłat lokalnych \ł 2014 roku (M.P' z20l3 r.poz'1z4')

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

sl
określa się wysokość stawek podatku od nieluchomości :

1) od gruntów :

a) zwięanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0'75 zI od 1 m,
powierzchni,

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych _ 4'56 zl od 1 ha powierŻchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na plowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poĄ,tku publicznego pvez orgaiizacJe pożytku publicznego - 0,20 zl od 1 mż
powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniow1ni stojącyni oznaęŻonę
w ewidencji gruntów i budynków symbolem,,Ws''' - 0,05 zl od lm,
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,40 zl od 1 mż powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyŃów

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzęnię działalności
gospodarczej - 14'50 zł od 1 ml powierzchni użytkowej,

c) zajętych na plowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
k\łalifikowanym materiałem siewnym _ 10'75 zl od 1 mż powierzchni
użytkowej'

d) zwięalych z ttdzielaniem świadczęń zdlowotnych'w rozumieniu pŹepisów
o działalności leczniczej' zajęlych plzęz podmioty udzielające tych świadczeń-
4,45 zI od 1 m' powierzchni użytkowej'

ę) pozostałych, w t}m zajętych na prowadŻenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznęgo pruez olla|izac]e pożytku publicŻnego -4'00 zl od 1 m'
pow ierzchni u4 tko$ eji

3) od budowli - 2 7o ich wartości okeślonej na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt 3 i ust'3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych'
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Traci moc Uchwała Nr XXII/I09/20l2 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości sta\łek podatku od nieruchomości'

$3

Uchwała wchodzi w życie po upłJ'wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędow}łn województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku
Podatkowego 2014 
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