
 

 

UCHWAŁA NR XI/73/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 21 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w 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 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), 

art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów 

prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co 

następuje:  

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1) Nieruchomości lub ich części służące na potrzeby jednostek zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom 

Gminy Alwernia, za wyjątkiem zajętych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2) Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony p/pożarowej.  

3) Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, za wyjątkiem 

zajętych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

4) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane wyłącznie na drogi dojazdowe do użytków rolnych lub 

leśnych, niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem dróg 

wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej.  

5) Budynki gospodarcze lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych w rozumieniu 

art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1985 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, 

poz. 969 z późn. zm.), które zlokalizowane są na gruntach nie wchodzących w skład tego gospodarstwa 

rolnego. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/181/2008 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni  

mgr Marek Skowronek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 października 2013 r.

Poz. 6252
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