
UCHWAŁA XIX/163/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U.  z 2020 r.  poz. 713 ze zm.)  i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na wykonywanie zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

2) grunty, budynki wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz grunty, budynki oraz budowle 
do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1437), 

3) grunty, na których położone są zamknięte składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), 

4) budowle, budynki lub ich części wraz ze związanymi z nimi gruntami - o charakterze ogólnodostępnym, 
zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1133), 

5) budowle, grunty, budynki lub lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, o której 
mowa wart.1ust1.ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 194), prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek. 

§ 2.  

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 2 stanowi pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem 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 z dnia 24.12.2013 r.). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XXVI/143/05 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 23 lutego 2005 r.  w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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