
  

UCHWAŁA NR XX/156/20 

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, 1378) i art. 5 ust. 1-4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu kultury w rozumieniu ustawy  

z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 194) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, 

2) budynki lub ich części oraz grunty związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), 

3) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

§ 3. Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVIII/284/18 Rady Miejskiej 

w Szepietowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. 

Podl. z 2018 r. poz. 4322). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Żochowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 5160


		2020-12-07T14:01:13+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




