
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/259/2014 

RADY GMINY WIETRZYCHOWICE 

z dnia 5 listopada 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Wietrzychowice w 2015 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki 

i budowle:  

1) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji, ochrony 

przeciwpożarowej oraz wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi i utrzymaniem 

bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

2) służące do poboru i uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz doprowadzania wody i odprowadzania 

ścieków.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Wietrzychowice w 2014 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 

11 grudnia 2013 roku, poz. 7340.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.  

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.  

  

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

mgr Stanisław Magiera 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 listopada 2014 r.

Poz. 6464


		2014-11-17T15:22:04+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




