
Uchwala Nr XXXII|I 171 lŻ0I3
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprarvie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie ań. 18ust.zpkt8ian.40ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r'
o samorŻądzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U.z2013 t. poz.594 z pózniejsz1łli zmianami),
art' 7 ust' 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity
tekst| Dz'U.z20l0INr95,poz'613zpózr.zm.)olaz ań.4ust.lwzw'zań.13pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normaq'wnych i niektórych innych aktów
prawnych (ednolity tękst: DZ.U. z 201l r' Nr 197, poz.1 l72)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co naŚtępuje:

sl
1. Zwalnia się z podatku od nieruchoności nie objęte zrłolnieniami uŚtawowymi:

l) grunty, budyŃi i budowle wykoŻystywane na cele ochrony przeciwpoŻalowej.
2) glunty, budynłi i budowle zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym

w zakesie kultury fizycznej i sportu,
3l budynki mieszkalne polożone na terenie gminy Czermin, których powierzchnia

uzytkowa wynosi do 160 m',
4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynłóW literą 

'' 
dr'' ( drogi ),

5) grunty, budynki i budowlę wykozystywane na potrzeby uzdatniania
i dostarczania wody,

6) grunty, budynki i budowle wykorzyst).wane na potrzeby odprowadŻania
i oczyszczania ścieków,

'l) glnty oznaczonę w ewidencji gruntów i budyŃów literą,,Tr''( tęręny Ióżne)'
8) grunty, budynki i budowle wykoŹystywane na potrzeby działalności w zakesie

ocbrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji.

2. w budynkach mieszkalnych nie objęt}ch zwoloi€niem, o których mowa w ust.
1 pkt 3 wylącza się z podstawy opodatkowania 160 m' powierzchni ułtkowej'
naiomiast opódatkowaniu podlega nadwyżka ponad 160 m2.

s2
Tmci moc Uchwała Nr XXJV110/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 listopada
2012 r' w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości'

s3

Uchwała wchodzi w życię po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienrriku
Urzędow)'rn Wojęwództwa Podkaipackiego i ma zastosowanię począwszy od roku
podatkowego 2014.


