
UCHWAŁA  NR   XXV/153/2001 

RADY    GMINY   W   CZERNIKOWIE 

Z   DNIA   21.11.2001 roku 

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 

 

 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.1 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz.31 z 

późniejszymi zmianami) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 18 paździer- 

nika 2001r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 125, poz.1375) 

 

 

Rada Gminy uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 
 

Ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 

 

1.Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,31 zł za 1 m2. 

 

2.Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 

   lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób 

   zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na  

   prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

   w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,80 zł od 1 m2 powierzchni 

   użytkowej. 

 

4.Od pozostałych budynków lub ich części 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

 

5.Od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz ust.4-6. 

    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

6.Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub 

   ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i 

przewodów 

   sieci rozdzielczej gazów, ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania 

   i oczyszczania ścieków - 2 % ich wartości. 

 

7.Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub 

leśna, 

   z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,36 zł od 1 m2 powierzchni. 

 

8.Od gruntów: 



   a) będących użytkami rolnymi nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w 

rozumieniu 

       przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r. Nr 94  

       poz.431 z 1994r. Nr 1 poz.3 oraz z 1996r. Nr 91 poz.409) wykorzystywanych na cele 

       rolnicze  0,03 zł od 1 m2 powierzchni; 

   b) pod jeziorami zajętych pod zbiorniki wodne retecyjne lub elektrowni wodnych 2,90 zł; 

   c) pozostałych 0,05 zł od 1 m2 powierzchni. 

 

 

§ 2 

 

1.Zwalnia się od podatku: od budynków mieszkalnych lub ich części - rolników oraz 

emerytów 

   i rencistów, którzy pobierają emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego  

   (nie dotyczy mieszkań wynajmowanych). 

 

2.Zwalnia się od podatku 50 % powierzchni pozostałych budynków lub ich części, które są  

   własnością emerytów i rencistów oraz stałych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 

   Społecznej. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Czernikowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r. 

 

 

                                                                                         

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

                                                                                          

mgr inż.Czesław Makowski 

 


