
 

 

UCHWAŁA NR XIV/101/19 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t.: Dz. U.2019.506), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(j.t.: Dz. U. 2019.1170), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. 2019.1461), Rada Miejska w Radomyślu 

Wielkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w 2020 roku z podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki, nie objęte 

zwolnieniami ustawowymi: 

1) grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części zajęte na cmentarze, 

2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej       

i sportowej, 

3) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 

4) budynki lub ich części oraz zajęte pod nie grunty służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

5) budowle lub ich części służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

6) budynki lub ich części oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania                       

i dostarczania wody, 

7) budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody, 

8) grunty zajęte pod drogi niepubliczne, sklasyfikowane jako "dr" (DROGI), 

9) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów jako "Ws"(wody 

stojące). 

§ 2. Zwolnienia o których mowa w §1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od  1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Radomyślu Wielkim 

 

Jan Miękoś 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 5801
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