
UCHWAŁA NR XII/66/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie gminy Rybczewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515) i art. 7 ust. 3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

2) budynki gospodarcze lub ich części położone na użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych, z 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych,

5) budynki i budowle, lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami, w rozumieniu 
przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

6) budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenia działalności gospodarczej,

7) grunty pod drogami wewnętrznymi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

8) budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

9) budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których zaprzestano 
prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 9 uchwały, stanowi pomoc de minimis i jest stosowane z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352/1).

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich 
przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 
roku, poz. 2502).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż  z dniem 1 
stycznia 2016 r. i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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