
 

 

UCHWAŁA NR II/3/2014 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 12 grudnia 2014 roku 

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

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

(tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tj.: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/299/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. 

Nr 791, poz. 5675 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt. 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g)  budowle oraz budynki sportu i rekreacji, lub ich części, które, zgodnie ze stosownym pozwoleniem 

na budowę, zostały zakwalifikowane do: 

- kategorii XV załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

- kategorii V powyższego załącznika do ustawy - Prawo budowlane, z wyjątkiem amfiteatrów, 

skoczni, wyciągów narciarskich, kolejek linowych, odkrytych basenów i zjeżdżalni bez względu 

na rok zakończenia ich budowy, a także z wyjątkiem stadionów, których budowę zakończono 

przed rokiem 2014;” 

2) § 1 pkt. 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h)  grunty i budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie do obsługi budowli i budynków 

wymienionych w pkt g).” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2014 r.
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