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UCHWAŁA NR XXVIII/195/2017
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2018 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 446 tj. ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 tj. z późn. zm.) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej (magazyny pasz płodów
rolnych, stodoły, pomieszczenia na hodowlę drobiu i chów zwierząt), położone na gruntach nie stanowiących
gospodarstw rolnych, przeznaczone na potrzeby danego gospodarstwa domowego, z wyłączeniem
związanych z działalnością gospodarczą i pomieszczeń przeznaczonych na garaże,
2) grunty, budowle oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby czytelni, udzielanie świadczeń pomocy społecznej,
pomocy socjalnej i rehabilitacyjnej, z wyjątkiem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle oraz ich części wykorzystywane do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/138/2016 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień
podatkowych w podatku od nieruchomości w 2017 roku.
§ 4. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
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