
 

 

UCHWAŁA NR XXV/177/2012 

RADY GMINY MIEDŹNA 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013 na terenie 

Gminy Miedźna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminy (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)  

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 roku zwalnia się z podatku od nieruchomości:  

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

a) zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

b) zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie sportu, kultury i pomocy społecznej,  

c) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa,  

d) stanowiące mienie komunalne nieoddane w posiadanie zależne.  

2. budynki gospodarcze od 50 m
2 

powierzchni użytkowej przeznaczone do przechowywania środków 

produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych, a nie zaliczone do gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów ustawy o podatku rolnym.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 

określenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012 na terenie Gminy Miedźna.  

§ 4. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.  

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2012 r.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Miedźna  

 

 

mgr inż. Stanisław Karbowy 
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