Uchwała Nr III/7/2010
Rady Gminy w Bircą'
z dnia 74 grudnia 2010
l\' sprawie określeniastawek podatku od nieruchomości'

z dnia 8 marca 1990 roku o santorządzie
gminrrym(tekstjednolit1':Dz'I]'zŻ0O1rokuNr142poz.159lzpóżn.zm.)orazafi.5ust.1,
art.7 ust.3 ustaw),Z drria 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach loka1n;'ch (tekst
Na podstawie alt. i8 ust. 2 pkt. 8

usta\^r}-

jednolity: Dz.IJ.zŻO1O roku Nr 95, poz.673 zpóŹn. zm.), Rada Gminy w Birczy
uchrvala co następuje:

$1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza;
budynłów lub ich części
a,) mieszkaln;ch od lm] porł ierzchl i uzytk orł ej

J1 od

b)

c)

:

0,61

zrł'iązanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej oraz od budynłóu'
mieszkalnycir lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarc2ej od 1 m2 porł'ierzóhni ,lzytko-ej
zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej rł' zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem sierłłrymod 1 m2 powierzchni uży'tkov'ej

d|1 młiązanych zprowadzeniem działalnościgospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych' zaj ętych przez podmioĘ udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni uzltkowej

e)

ęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalnościpoż1tku publlczn e go przęZ organizacj e poŻ1'tku publicznego
od 1 m2 powierzchli uĄ'tkorvej

15,80

9,00

4,20

od pozostałych, w tym zaj

2) od gruntóu':

aj zwięanych

5 50

z prorłzdzeniem działalnościgospodarczej. bez względu na

sposób zaklł'alifikowania w erł'idencji gruntórł'i bud1nków od 1

m'

porł,ierzchni
b) pod jeziorami, zaj ętyc1r na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od t ha Powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatrrej Statutowej
działalnościpoĄtku publiczn ego przez or gan:.zacji poż1'tku publicznego
2
od 1 m powierzchni

z
wyjątkiem budow1i służącychcelom zbiorowego oczyszczulia ścteków i zbiomików
3) od budowli _ 2%o ich wafiości określonej na podstarł'ie art. 4 ust.1 p1c.3 i ust.3_7

zaopatrzenia w wodę

0,67

4,00

0,30

_
4) od budow1i - O 'O2% ich wartości określonej na podstawie ań.4 ust.1 pkt.3 ust.3 sfuŹących
celom zbiorowe go oczyszczuia ściekórł'i zbiorowego zaopatrzenia rł' wodę

$2
Zwalnia się od podatku od nięruchomości:
1 . Budyn1ci mieszkalne rł' gospodarstwacir ro1trych w rozumieniu przepisów ustawy
z drua i5lisropada 1984 roku o podatku rolnyrn (tekst j ednolity Dz.U 22006r. Nr 136, poz. 969

zpóż. zm.)

$3

\-

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Bircza

$4
Traci moc Uchwała Nr LIII/87/2009 Rady Gminy rł' Birczy z drtla 30 1istopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości'

$s
Uchwała wchodzi w życie po upł:'wię 14 dni od dnia ogłoszenia jej rł' Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 201 1 roku
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