UcHwAŁA NR xxxv/250,20r2
RADY GMINY CZARNA
z dnia 29listopada 2012 r.
w sprawi€

ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Napodstawiearl.l8ust.zpkt.8.ań'40ust'li42ustawyzdnia8marcal990rokuosamorządzięgminnym/tj'
Dz. Z200l r. Nr l42.poz. 159l z póŻn.zmn'l oąz alI.s usl. l i2' arl'7 ust.z, art.7."a" ustawy zdnia 12 stycznia
l99l roku o podalkach iopłatach lokalnych l lj' Dz 'U' zz0l0 roku Nr 95 poz'6I3 zPóŻn'zmn'l -Rada Gminy

w Czarnej uchwala, co następuje:

$ 1. l. Uslala się rocznąwysokośćstawek podatku od nieruchomoścjI od budynkóv lLrb ich części :

l) mieszkalnych od l

m2po

erzchni

ułtkowej_0']3 zł'

2) związanych z prowadzen;ęnr dzialalności gospodalczej oraz od budynków mieszkalnych lub
zajętych na proNadzenie dŻiałalllościgospoda.cze.j od 1 m2 powierŻchDi użytkowej - ]8.20 zł,

ich

]) związanych z tdzie]aniem śtviadczęń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnościlecznicz€j'
przez podmioty udzielające tych świadczcń - od

l

nr2 powierzchni uŻytkow€j

4) zajętych na prowadzen;e działalnościgospodarczej w zakresie obrotu

od

l

m2 powierzchni

ułtkowej - 8'l0 zł'

zA]lętyEh

- 4.ó] z1.

kwalifikowalrym ateriałen siewnym -

5) 5/od pozostałych . w tym za.jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpoŹytku publiczneco
organizacje pożytku publicznc8o - od l m2 powierzchni LlŻytkowej - 6'80 zł.
2. od budowli

cŻęści

pnez

:

|) związanygh z provladzeniem dzialalności w Żakresie odplowadzaDia i oczyszczania ścieków określonej na podstawię art'4 ust.l pkt ] i ust'3'7 ustawy o podalkach i opłatach 1okalnych.

z)od pozostałych budowli 2% ich waności okl€ślone') na podstawie art.4 ust.l pkl
o podatkach i opłatach lokalnych' ..

3i

l

% ich wańości

ust.3

_

7 ustawy

3. od gruntów:

I) zwią?anych z prowadzeniem dzjałalnościgospodarczej bez względlL na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od l n2 powierzchni _ 0'82 zł'
2) podjeziorami

'

zajętych na zbioln;ki wodne retencyjne lub eleklrowni wodnych od

l

ha powierzchni - 4.30 zł.

3)pozostałych, wtym zajętych na prowadzenje odpłahcj statu1owej działalnościpożylku pnblicznego plzęz
oBanjzacje pożylku publicznego _ od l m 2 powiefzchn i - 0' l 2 zl'
s 2. Traci moc Uchwała Nr Xvlllll23l2ol
ustalenia stawek podalk!l od nieruchomości.
Ą

l

Rady Gminy Czarna z dnia 07 listopada 20l

l

roku w sprawie

3. wykonanie uchwały powierŻa się wójlowi GmiDy czarna.

s 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego iw chodzi w zycie
po upływie l4 dni od dnja ogloszenia i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 20l3.

Przewodniczący Rady Gminy

Jonusz cieśla

ld:

OCRWR-AGDGV-YADMB

IVECCIBZQJ. Podpkany

