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UCHWAŁA NR XXIII/114/12
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 
1271, nr 214, poz.1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457; z 2006 r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, 
nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218; z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U . nr 52, 
poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity 
z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Dz. U. nr 102, poz. 
584; nr 112, poz.654; nr 171, poz. 1016; nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty: 

a) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, 

b) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

c) zajęte na działalność sportową pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, 

d) służące do poboru i uzdatniania wody 

e) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Aleksander Słonina


