Uchwała Nr XXIII/95 1201
Rady Gminy w Birczy
z dnia 29 listopada 20ll r.

1

w sprawie określeniastawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.IJ. zŻOOl r. Nr l42 poz. l59t zpożn' zm.) orazart.
5 ust. l'
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 199l roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.|J. z20l0 roku Nr 95
,poz.6|3 zpożn. zm.),Rada Gminy w Birczy
uchwala co następuje:
s1

v

Ustala się następujące Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Bircza;

l) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od I m2 powierzchni

uzytkowe.i

0,64

b) związanych z prowadzeniem działalnościgospodarc zej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich częścizajętych na prowadzęnie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

16,59

c) za.iętych na prowadzenie działalnościgospod arczejw zakresie obrotu

kwalifikowanym matęriałem siewnym od

1

m2 powierzchni

uzytkowej

d) zwięanych zudzięlaniem świadczeńzdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalnościlęczniczej, zajętych przęzpodmioty udzielające tycń świadczeń
od 1 m2 powierzchni uŻy'tkowej

10,24

4,45

e) od pozostałych, w tym zaiętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

\'Ż

działal nościpozytku publiczneg o przez organizacje poŻytku publicznego
l rrrr powierzchni

uży.tkowej

od

5.78

2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnościgospodarc zej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2

powierzchni

O,7O

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych ba t na

powierzchni

c) pozostałych. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
dzi ałal noŚc i pozytku publiczne g o przez or ganizacj e poŻytku pubiicznego
od I nr2

powierzchni

4,16

O,SZ

3)

od budowli -20ńichwartości określonej napodstawie art.4 ust. l pkt.3 i ust. 3-7 ustawy
z2a|0 r. Nr 95, poz.6l3 zpoŹn.zm.l,
z rł'yjątkiem budowli słuŻących celom zbiorowego oczyszczania ściekow i zbiorowego
zaopatrzenia w wodę.
4) od budowli służącychcęlom zbiorowego oczyszczania ścieków i zbioroweg o zaopatrzenia
w wodę - - 0,02 %o ich war1ości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt.3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych lt.i.Dz.IJ.z20lO r. Nr 95, poz'613 zpożn.zm.l.
o podatkach i opłatach lokalnych lttr.Dz'lJ.

V

$2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

l) Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia l5 listopada 1984 roku o podatku rolnym (ekst jednolity Dz.Il. z 2006r. Nr
poz. 969 z póżn. zm.

\ź

136,

)

$3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

$4
Traci moc Uchwała Nr IlIl7 l20l0 Rady Gminy w Birczy
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

z dnia l4 grudnia 20l

0 roku

ss
Uchwała wchodzi w Ży:ciepo upływie l4 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanię od 01 stycznia 20l2 roku.
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