
           
UCHWAŁA Nr XXXII/218/2009 

Rady Miejskiej 
w Tyszowcach 

z dnia  17  listopada 2009 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy 
                     Tyszowce.  
              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 
 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1) budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność osób fizycznych, których 
powierzchnia nie przekracza 300 m² z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

2) budynki  lub ich części  oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży 
pożarnych, z  wyjątkiem  zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej,  

3) budowle i budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy lub będące 
w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem: 
a) budowli i budynków lub ich części oraz gruntów będących w posiadaniu osób 

fizycznych, osób prawnych i innych niż gminne jednostki organizacyjne nie 
posiadających osobowości prawnej – na podstawie tytułu prawnego lub bez tytułu 
prawnego, 

b) gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,  
4) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi (oznaczone symbolem Ws), 
5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (oznaczone 

symbolem dr), 
6) budynki gospodarcze lub ich części położone na użytkach rolnych nie stanowiących 

gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej przez 

samorządowe instytucje kultury, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej . 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 


