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Poz. 5706
UCHWAŁA NR XLII/324/17
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 )
RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność w zakresie sportu, rekreacji i kultury za wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w zakresie zbiorowego dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności.
4. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż wymienione
w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych za wyjątkiem
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/220/16 z dnia
27 października 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Pilchowice.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agata Mosiądz-Kramorz

