
UCHWAŁA NR XXVIII/349/2013
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 7  ust. 3  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 
613 z późn. zmianami) oraz w wykonaniu postanowień Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice 
z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej 
z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, 
o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, o których mowa w art. 3  ust. 1  pkt 3  i 4  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2) W gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – garaże - z wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3) Grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr” - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

4) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7  czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 

5) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, 
oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XVIII/217/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 7661



§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ożarowice

Józef Piernikarz
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