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UCHWAŁA NR XXXIX/264/2013
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013r. poz. 645) art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613,
zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674 Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010r. Nr 225 poz. 1461,
Dz. U. z 2010 Nr 226 poz. 1475, Dz. U. z 2011r. Nr 102 poz. 584, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654,
Dz. U. z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) cmentarze,
2) budynki mieszkalne należące do właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych oraz emerytów
i rencistów, pobierających świadczenia emerytalne i rentowe w związku z przekazaniem gospodarstwa
rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
3) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oraz gruntów zajętych lub
wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz.
858, zmiana Dz. U. 2012 poz. 1513)
5) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności
kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w ustawie z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 poz..
406)
6) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części o charakterze ogólnodostępnym,
wykorzystywane na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację
ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. 2007 Nr
226 poz. 1675, zmiana Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857) i wykorzystywane stadiony, boiska, hale sportowe
wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Lelonek

