
UCHWAŁA NR XXXIV/431/2013
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5  ust. 1  i 3, 
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 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa 
uchwala: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. grunty, budynki i budowle, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu i rekreacji, 

2. budynki i grunty przeznaczone na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz kultury 
fizycznej i sportu z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą lub będących 
przedmiotem najmu lub dzierżawy, 

3. części budynków wchodzących w skład budynków szkół, a zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych, 

4. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży zapewniających całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, 

5. budynki i ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony, regulacji 
i utrzymania populacji dzikiej zwierzyny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 7235



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Skoczowa

Tadeusz Koniarczyk
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