
 

 

UCHWAŁA NR LIX / 632 / 14 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) - 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby cmentarzy. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte pod działalność sportową 

nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia 

działalności bibliotekarskiej oraz kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich części zajęte na cele pomocy 

społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o powierzchni nieprzekraczającej 

100 m
2
, zajęte wyłącznie na usługi naprawy obuwia. 

7. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich części zajęte pod funkcję schronisk dla 

zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2015 roku. 
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Józef Misiura 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 listopada 2014 r.
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