
Uchwała Nr XXIV/161/2016
Rady Gminy Ostróda

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 

446 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2016 r., poz. 716 z późn. zm.2)) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

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

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na:

a) działalność związaną z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.),

b) działalność kulturalną, prowadzoną w formach określonych ustawą z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),

c) działalność w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

2) grunty zajęte pod cmentarze;

3) grunty, budynki lub ich części położone poza granicami terenu związanego z unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych w miejscowości Rudno, w strefie wyznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały;

4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz, przeznaczone w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Ostróda pod ogrody działkowe, które 
nie są położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 
r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40 z późn. zm.);

5) budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2 lub ich części, zlokalizowane na gruntach określonych w pkt 4.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
2) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579; M. P. z 2016 r. poz. 779 i 979
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Legenda:

granica strefy zwolnienia z podatku 
od nieruchomości

teren związany z unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 9 listopada 2016 r.
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