UCHWAŁA NR X/111/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej w okresie jej
wykonywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą;
2) grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego, za
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej;
4) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu pod warunkiem, że działalność ta jest ogólnie dostępna
i bezpłatna, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
5) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIII/632/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24
września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 239,
poz. 3567).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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