
UCHWAŁA NR III/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849
z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na 
cmentarze inne niż cmentarze parafialne, z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli przeznaczonych na 
grzebowiska dla zwierząt.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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UZASADNIENIE

do uchwały
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

na terenie Miasta Dębica.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawyz dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.): „Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”.

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle.
Podatnikami podatku od nieruchomości przeznaczonych na cmentarze są osoby fizyczne (którym
przysługuje prawo do grobu w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych) lub właściciel nieruchomości (gmina).

Proponowane zwolnienie w podatku od nieruchomości dotyczy nieruchomości przeznaczonych na
cmentarze inne niż cmentarze parafialne. Nie wynika ono z ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Właścicielem powyższych nieruchomości przeznaczonych na cmentarze jest Gmina
Miasta Dębica.

W wielu gminach zostały już podjęte uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle przeznaczone na cmentarze inne niż cmentarze parafialne, między innymi
w Częstochowie, Gdańsku, Andrychowie, Cybince, Rybniku, Piasecznie, Lubaniu i Świnoujściu.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest niezbędne dla uregulowania kwestii
dotyczących opodatkowania nieruchomości przeznaczonych na cmentarze.

Id: EC846E17-1675-41BC-AB69-3059AC80D799. Podpisany Strona 1




