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UCHWAŁA NR XXXII/256/2013
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645)) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i budowle wraz z gruntami wykorzystywane na potrzeby instytucji ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 991r. (t.j.
Dz. U. z 2009r., Nr 173, poz. 1380 z późn. zm.), za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i gruntów
wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobom trzecim na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1990r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami,
3) budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2011r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DZ. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.
zm.), wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
§ 2. Zwolnienia o których mowa w pkt. 1, 2, 3 nie obejmują budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr
XII/97/2011 z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz zmiana do tej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marianna Gierczak

