
UCHWAŁA NR XX/209/20 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2021 rok

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

uchwala 

§ 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości: 

1. Grunty i budynki lub ich części związane 
z wykonywaną nieodpłatnie na rzecz mieszkańców 
gminy działalnością w zakresie kultury, sztuki 
i tradycji, działalnością bibliotekarską, oświatą 
i edukacją oraz pomocą społeczną, za wyjątkiem 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

2. Grunty, budynki lub ich części oraz 
budowle służące realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie realizacji celu publicznego - kultury 
fizycznej - w tym urządzenia sportowe oraz tereny 
rekreacyjne, za wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Grunty, budynki lub ich części oraz 
budowle użytkowane na działalność statutową 
polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu 
ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

4. Grunty sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako drogi /dr/, inne niż 
wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych, za wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Herbert Panchyrz 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C2D739CC-F83F-40E8-8847-26836AEF56DD. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3



