
 

 

UCHWAŁA NR XIV/72/2019 

RADY GMINY BOROWA 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od  nieruchomości  na 2020 rok 

Działając 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. z 2019 r., poz. 506, z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zmianami), 

Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

1) Grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby składowania odpadów komunalnych, 

2) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze, 

3) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

4) grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony zdrowia, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

5) budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania 

wody, 

6) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

7) grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, 

8) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności bibliotekarskiej i kulturalno –

oświatowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

9) grunty i budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

10) powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Borowa nie 

przekraczającą 150 m
2
, 

11) grunty i budynki przeznaczone na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony porządku publicznego. 

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

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego w 2020 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Borowa 

 

 

Mieczysław Wiącek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2019 r.

Poz. 5996
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