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Poz. 6616
UCHWAŁA NR XVIII/136/2012
RADY GMINY W JORDANOWIE
z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. Nr 95 z 2010 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 197
z 2011 r., poz. 1172) Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki i budowle związane z działalnością przeciwpożarową,
b) grunty i budowle zajęte na cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska – oczyszczalni ścieków,
kanalizacji i składowisk odpadów oraz służące realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę,
c) grunty, budynki i budowle związane z działalnością kulturalną oraz sportową,
d) grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie szewstwa wyłącznie naprawkowego do 20 m2
powierzchni użytkowej.
2. Zwolnienie zawarte w § 1 nie obejmuje gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych pod
działalność gospodarczą, z wyjątkiem zwolnień określonych w ust. 1 pkt. b i d.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

