
Uchwała Nr XIV/72/2011
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust .1 ustawy z dnia 08 marca 
1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j Dz.U z 2010r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm./  Rada Gminy

p o s t a n a w i a,  co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie 

stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 
działalności gospodarczej,

2) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury 
fizycznej – w zakresie nie objętym zwolnieniami na podstawie ustaw,

3) nieruchomości lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
4) nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych – w 

zakresie nie objętym zwolnieniami określonymi  w ustawach regulujących stosunki 
między Państwem, a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi,

5) budynki mieszkalne i ich części oraz pozostałe budynki i ich części dotyczące § 1 pkt 
2 lit. a i lit. e uchwały Nr XIV/71/2011 z dnia  15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6) budynki lub ich części zajęte na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, świetlicy 
socjoterapeutycznej oraz pomocy społecznej.

2. Zwolnienia wymienione w § 1 ust.1 pkt 5 nie dotyczą budynków lub ich części zajętych na 
    prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się 
Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
         Robert Pieczonka


