
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XLV/488/09 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Boguchwała 

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

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W zakresie wykraczającym poza zwolnienia ustawowe, zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na działalność kulturalną, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

2) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na działalność sportoworekreacyjną, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte pod cmentarze, 

4) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 

publicznego, 

5) budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie produkcji rolnej, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 

lit „b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 

844 z późn. zm.), 

6) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

7) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XXIX/323/08 z dnia 23 października 2008 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i ma zastosowanie do roku podatkowego począwszy od 01 stycznia w 2010 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Bogdan Dziedzic 

 

 

 


