
UCHWALA NrXXV/293120
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 28 wrzeSnia2020 roku

w sprawie ustalenia zwolnieri w podatku od nieruchomoSci orazw podatku

rolnym w mieScie i gminie Kolbuszowa'

Na podstawie art. 1g ust 2 pkt 8 i art.40 ust. I ustawy zdr"ia 8 marca 1990r o samorzqdzie

gminnym /jedn. tekst: Dz. lJ z 20i0r. poz. 7131, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia l99lr'

o podatkach i oplatach lokalnych /.iedn. tekst: Dz.l). z 2019r. poz' ll70l, arI' l3e ustawy z dnia

I 5 listopada 1984r. o podatku rolnym / jedn. tekst Dz tJ. 22020r. poz.333l

$ 1 Zwolnic z podatku od nieruchomo6ci:

l) Crunty oraz budynki wykorzystywane na potrzeby ochrorry

zajgtych na prowadzenie dzialalnoSci gospod arczei'

2) Giunty oraz budynki wykorzystywane na potrzeby pomocy I

Rada Miejska w Kolbuszowei
postanawia

' przeciwpo2arowej, z wYj4tkiem

spolecznej, z wyj4tkiem zajqtYch

na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej'

3) Grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane na _dzialalnos6 
sportow4 i kulturalnq oraz

biblioiekurr[4, , wyj4tkiem zajgtycn na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej'

4) Grunty ornu.ron"-"* ewidencji gruntaw i budynk6w symbolem ,,dr",.stanowi4ce drogi

dojazdowe do grunt6w rolnycli i liSnych, z wy.l4ikiem zajqtych na prowadzenie dziatalnosci

gospodarczej.
5) Grunty oznaczone w ewidencji gruntow i budynk6w symbolem ,,Tr" (tereny r6zne)'

stanowi4ce grunty pod instalacjarrii, urrqdreniarni techrricznymi i obiektami sluz4cymi do

przesylania energii elektrycztiel, 
'z 

wyj4tkiem grunt6w zwi,zanych z ptowadzeniem

dzialalnoSc i gosPodarczej.

$ 2 Zwolni6 z podatku rolnego:

l) crunty wykorzysty*"un" nu potrzeby ochrony przeciwpozarowej, z wyj4tkiem zajgtych na

prowadzen ie dziaialno5c i gospodarczej

2) GrLrnty wykorzystywane na dziatalnosc sportow4 i kulturalnq, z wyj4tkiem zajgtych na

prowadzen ie dzialalnoSci gospodarczej

3) Grunty oznaczotre * .*Id.n.;i gruni6w i budynk6w jako ,,uzytki rolne", zajqte pod drogi

do.iazdowe do grunt6w rolnycii i lesnych, nie odqte zwolnieniami ustawowymi' z wyj4tkiem

zaiEtych rra prowadzenie dzialalnoSci gospodatczej '

g3 Traci moc Uclrwata Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr xLlll326l2001 z dnia 14 listopada 2001r

w sprawie ustalenia ,*otni.n podatkowych w podatku od nieruchomosci w miescie i gminie

Kolbuszowa oraz Uchwata Nr XIV/l 6alli zdnia 25 listopada 20llr w sprawie zmiany w sprawie

zmiany Uchwaly Nr XLII/32612001 z dnia l4 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnie6

podatkowych w podatku od nieruchomoSci w rniescie i gminie Kolbuszowa' Uchwala

Nr LII/628/18 z dnia 22 lutego 2018r w sprawie zwolnieri w podatku od nieruchomosci oraz

podatku rolnym w mie$cie igminie Kolbuszowa, Uchwata Nr XLIV/551/17 Rady Miejskiej

w Kolbuszowej z dnia 22wrzeinia2Ol7 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od

nieruchomo6ci w rnieScie i grninie Kolbuszowa'

$ 4 Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej'

$5 Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

wojew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleZnego od I stycznia202l roku'
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