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Poz. 551
UCHWAŁA NR XV/137/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 grudnia 2015 roku
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 1990 roku o samorządzie
gminnym(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) budynki w których wykonano pełny remont elewacji frontowej lub dokonano pełnej wymiany zewnętrznego
pokrycia połaci dachowej po uzgodnieniu z Architektem Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Granice obszaru objętego zwolnieniem zamykają się wzdłuż: ul. Marcina Samlickiego,
ul. Edwarda Windakiewicza, ul. Zaułek Franciszka Mollo, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Ofiar Katynia,
ul. Karosek, ul. Solidarności, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Trudnej, ul. Gazaris, ul. Warzelniczej,
ul. Floris, ul. prof. Stanisława Fischera, ul. Sądeckiej, teren wzdłuż potoku Babica, ul. Gipsowej, ul.
Kazimierza Wielkiego do ul. Marcina Samlickiego oznaczonego w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały – kolorem czarnym.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały przysługuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIV/149/11 Rady Miasta Bochnia z
dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta

Jan Balicki
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