UCHWAŁA NR XL/454/21
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1461) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
- budynki lub ich części, grunty lub ich części zajęte na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresie
ochrony przeciwpożarowej,
- budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności kulturalnej
- grunty lub ich części, budynki lub ich części zajęte na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu opieki
społecznej
- grunty lub ich części, budynki lub ich części wykorzystywane do działalności w zakresie rozwoju sportu
i kultury fizycznej,
2. Zwolnienie nie dotyczy powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub
przekazanych w posiadanie zależne .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skale.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 stcznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust.1 ustawy. Proponuje się wprowadzenie dodatkowych zwolnień, które obowiązywały już w
poprzednich latach tj. - zwolnić budynki i grunty lub ich części zajęte na działania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, opieki społecznej, rozwoju sportu i kultury fizycznej.
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