
UCHWAŁA NR XIX/173/2020 
RADY GMINY NOWY TARG 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (tj. Dz. U. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm.),  i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1170 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ 
uchwala,  co następuje: 

§ 1.  
Zwalnia się od podatku od nieruchomości : 

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części służące działalności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części  służące do wydobywania i przesyłania 
wody do celów zaopatrzenia mieszkańców, 

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części  związane z prowadzeniem działalności 
kulturalnej w formach wymienionych w ustawie z 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 194 ) 

4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części  związane z działalnością sportową 
w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 1133 ) 

5) budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie żywienia dzieci 
i młodzieży szkół publicznych i niepublicznych, 

6) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi – symbol dr – nieobjęte przepisem 
art. 2 ust. 3 pkt 4, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej . 

§ 2.  
Traci moc uchwała NR XII/87/2019 Rady Gminy Nowy Trag z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ 
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§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.      
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

mgr Wiesław Parzygnat 
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