RADY

UCHWAŁA Nr XI /66/ 2007
GMINY W POLSKIEJ CEREKWI
z dnia 06 grudnia 2007r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z
2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, r 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr
181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974); art. 7 ust.3 , ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r.
Nr 121, poz.844 ; z 2005r. nr 143, poz.1199, z 2006r. nr 220,poz.1601, nr 225,
poz.1635, nr 249, poz.1828, nr 251, poz.1847, nr 245, poz.1775, nr 249, poz.1828),
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala , co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz
budowle:
1. wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej
2. wykorzystywane wyłącznie na działalność kulturalną i prowadzenie
świetlic wiejskich
3. wykorzystywane wyłącznie na działalność sportową w zakresie kultury
fizycznej
4. zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz
rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych
prowadzonej
przez
stowarzyszenia, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części
wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej
5. słuŜące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych
6. zajęte na potrzeby składowania odpadów komunalnych
7. związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody,
rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008r.
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