
Uchwała Nr I/12/2006
Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 24 listopada 2006 roku
 

 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego i od podatku leśnego
 
 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  8 w związku z art.  40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12  
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 13 e  
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

 
§ 1

 
Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości  grunty,  budynki  lub  ich  części  z  wyjątkiem  zajętych  na  
prowadzenie działalności gospodarczej:
1)       stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim,
2)       zajęte na piwnice przez które należy rozumieć pomieszczenia znajdujące się poniżej parteru budynku 

mieszkalnego  pod  warunkiem,  że  wykorzystane  są  na  własne  potrzeby  gospodarcze  (np.  zbiory 
ziemniaków, warzyw, owoców, opału, skład narzędzi gospodarczych),

3)       zajęte  na  strychy,  przez  które  należy  rozumieć  pomieszczenie  znajdujące  się  bezpośrednio  pod 
dachem budynku mieszkalnego. Jeżeli jednak w tej części zostaną wydzielone pomieszczenia użytkowe 
(np.  na cele mieszkalne,  lub zajęte na prowadzenie działalności  gospodarczej)  to powierzchnie tych 
pomieszczeń wlicza się do podstawy opodatkowania,

4)       zajęte na prowadzenie działalności w zakresie:
a)       upowszechniania wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb,
b)       racjonalnego rozwoju hodowli gołębia pocztowego,
c)       ochrony przeciwpożarowej,

5)       zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. 
                                                                        

§ 2
 
Zwalnia się od podatku rolnego grunty,  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej, 
zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie:
a)       kultury i sportu,
b)       wychowania i oświaty wśród dzieci i młodzieży. 

 
§ 3

 
Zwalnia się od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat stanowiące mienie komunalne 
nie  oddane  w  posiadanie  zależne  osobom  trzecim  z  wyjątkiem  zajętych  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej.  

 
§ 4

 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/183/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2004 r.
 

§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

 
§ 6

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i  wchodzi  w życie z 



dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Urbańczyk
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