
 

 

UCHWAŁA NR 176/XXXI/17 

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785 uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu 

kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862); 

2) budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736); 

3) budynki mieszkalne lub ich części położone w obrębie miasta Ciechanowiec, znajdujące się na gruntach 

gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1892); 

4) budynki mieszkalne lub ich części oraz budynki pozostałe niewymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) położone na 

terenie sołectw: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn, Kobusy,  

Koce-Basie, Koce-Schaby, Kosiorki, Koce-Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, 

Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, Skórzec, Tworkowice, 

Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, 

Wojtkowice Stare, Zadobrze. 

2. Zwolnienia o których mowa w § 1 ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części 

i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 9/III/06 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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

Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Eugeniusz Święcki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 grudnia 2017 r.

Poz. 4565
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