
Uchwała Nr xLIl99lŻfJIŻ
RadS' GminY w BirczY
z dnia 29 listopada Ż0IŻ r.

\{, spraTł,ie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstarł'ie art. 78 ust 2 plrt B ustaw1' z dnia 8 nrarca 1990 roku o Samorządzie
gmimym(tekstjednolity:Dz.\J.z2a01 r.Nr l42poz. 1591 zpaŹn.zm.)oTaZart.5 ust. 1

art. 7 ust. 3 ustarł1i z dnta 12 stycznia 1991 roku o podatkac1r i opłatach lokainych (tekst
jednolity:Dz'Ij. z 2010 roku Nr 95 ,paz.613 zpażn' Zm.'), Rada Gminy w Birczy

uclrwala co następuje:

$1
Ustala się następujące starł'ki podatku od nieruchomości na terenie grrriny Bireza;

i) od budyŃow lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 rnr powierzchni uzytkowej 4,67

b) związanych Z prowadzeniem działalności gospodarcze1 oTaZ od budynkow
mieszkalnych lub ich części ząęt1lch na pro\Ą'adzente działalności
gospodarczej od 1 m2 powterzchni uz'r.tkorł,ej 77,47

c) zajętych na prowadzente działalnaści gospodarczĄ w zakresie obrotu
kwalifikowanym materlałem siewn},rn od i m2 porł'ierzc}łni uz1.tkowej i 0,65

d) związanych z udzlel'aniem śu,iadczeri zdrowotnych \Ą/ rozumieniu przepisow
a działalności leczntczej, zajęt1lch przez podmiot}, udzielające tych świadczen
od 1 m2 powierzchni uzfkowej 1,63

e) od pozostałyclr, rł,tyrn zajęB,ch na pro\Ą,adzente odpłatnej Statuto\Ąiej

działalno ści poz1tku publi czne go przez oT ganlzacj e poąĄku publi czne go
od i m2 porł,ierzchni uz1.tkowej 6,08

2) od gruntorłl:

a') związany ch Z pT ow adzeni em działalnoś c i g o sp o dar cze4 . b ez wzg1 ędu na
sposob zakwaLtftkowania u' ewidencji gruntow' i bud,rtnkow od 1 m2

porvierzchni 0,J 4

b) poc1 jezioram| ząętych na zbiorniki u'odne reterrcyjrre iub elektrowrri
wodnych od 1 lra porł,ierzclmi 4,57

c) pozostałych, w Ę,m zaptychna prow adzente odpłatnej statutowej
dzl,ałaLnaści pozytku publi Cznego ptzez organlzac1e poŻyźku publicznego
od 1 m2 powierzchni 0,35



Ą.a

-tą.:1'.'

3) odbudowIi_Ż%ich wartości określonej rrupodit**ie art. 4ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych lt4.Dz.U. z2a10 r. I',Ir 95, poz.6l3 zp żn.zm.l,
zwjpkiem budowli słuzących celom zbiorowego oczyszczania Ściek w i zbiorowego

.zaopatrzenla w wodę.
a) od 6udow1i słuzących celom zbiorowęgo oczyszlzan:ra ściekow i zbiorowęgo Zaopattzetla

w wodę - _ 0,02 o/o tch wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych ltj.Dz.|J .z 2010 r' Nr 95 , poz.6l3 z poźn.zm.l '

$2

Zwa\nl,a się od podatku od nieruchomości:

1) Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisow ustawy
zdnta 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.LJ. z 2006r.l.lr 136,

poz. 969 z poŹn. zm. )

$3

-- Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Btrcza.

$4

Traci moc Uchwała Nr XXIII|95I201 1 Rady Gminy w Birczy z dnta29 iistopada201 1 roku
W Sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

$s

Llchwała wchodzi w zyci,epo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Wojewo d wa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 01 styczntaŻ013 roku.

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy w Birczy
Ć'ł;a'l.r G< 7-4^Q

Grażyna Cwan


