Projekt
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X/88/11
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części:
1) stanowiące mienie komunalne Gminy, z wyjątkiem tych, co do których zostały zawarte umowy cywilnoprawne;
2) wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej instytucji kultury, utworzonych na podstawie art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, ze zm.);
3) wykorzystywane na cele związane z działalnością sportową, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857, ze zm), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej ;
4) stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie świadczenia
usług zdrowotnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) wykorzystywane na statutowe potrzeby w zakresie niezawodowej / społecznie świadczonej ochrony
przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej albo stanowiących
przedmiot najmu lub dzierżawy;
6) wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej albo stanowiących
przedmiot najmu lub dzierżawy;
7) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „Dr”, za wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/315/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości zmieniona Uchwałą Nr III/29/10 Rady Gminy
Jaworze z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 267 poz. 4381; z 2011r. Nr 21, poz. 416).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy w Jaworzu.
1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy
ciężarowe
(Dz.
Urz.
WE
L
187
z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejwydanie specjalne.
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