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UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2013
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz poz. 645); i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.); uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki, lub ich części i budowle wraz z gruntami wykorzystywane na potrzeby instytucji ochrony
przeciwpożarowej zgodnie ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj.
Dz. U z 2009 roku, Nr 173, poz.1380 z późn. zm), za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i gruntów
wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobą trzecim na prowadzenie działalności,
b) budynki wykorzystywane na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia
12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2009 r Nr 175, poz.1362 z późn. zm) wraz z gruntami
związanymi z tymi budynkami;
c) budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na gruntach położonych na terenie gminy Bałtów,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art.1a ust.3 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt a, b, c nie obejmuje budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/250/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr I/9/2010 Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 1 grudnia 2010r.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

