UCHWAŁA NR NR XI/77/11
RADY GMINY W CZARNEJ
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle i urządzenia oraz ich
części zajęte na:
a) potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej;
b) potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
c) potrzeby świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej;
d) potrzeby usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
e) potrzeby związane z gospodarką odpadami;
f) potrzeby związane z zbiorowym dostarczaniem wody i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
g) potrzeby związane z zbiorowym dostarczaniem ciepła;
h) potrzeby lokalowe związane z prowadzeniem działalności komunalnej;
i) potrzeby komunikacji publicznej;
j) cmentarze komunalne i grzebowisko zwierząt, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami;
k) potrzeby parków i zieleńców publicznych;
l) potrzeby związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
m) drogi wewnętrzne;
n) linie energetyczne wysokiego napięcia, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „tr” (tereny różne bez klasy)
w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
2. Zwolnienia przewidziane w pkt. 1 lit. a, b, c, d, ł, nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części, budowli
i urządzeń i ich części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Czarnej:
1. Nr IX/89/04 z dnia 23 marca 2004 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2. Nr XXI/193/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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