
               
U c h w a ł a  Nr  XXXIX / 192 / 2010 

 
Rady Gminy 

Siennica Różana 
z  dnia 3 listopada 2010 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Siennica Różana 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613) – Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych, 
2) budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do 300 m2 , z wyjątkiem 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
3) budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach nie stanowiących 

gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 
4) budowle lub budynki i ich części oraz grunty stanowiące własność gminy  lub będące 

w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem: 
a) budowli lub budynków i ich części oraz gruntów będących w posiadaniu osób 

fizycznych, osób prawnych i innych niż gminne jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej - na podstawie tytułu prawnego; 

b) gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, 
5) grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne, 
6) grunty zajęte na potrzeby wspólnot gruntowych. 

 
§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Lubelskiego. 
 

§ 3 
 Traci moc uchwała Nr XIV/85/2004 Rady Gminy  Siennica Różana z dnia 1 grudnia 
2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Siennica Różana (Dz. Urz. Woj. Lub.  Nr  236, poz. 3237). 
 

§ 4 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica Różana. 
 

§ 5 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                Waldemar Nowosad 


