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UCHWAŁA NR XLII/223/ 2013
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie gminy Waśniów.
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 645) i 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 z późn. zmianami). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy zwalnia od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na gruntach położonych na terenie gminy Waśniów,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
2) Pozostałe budynki lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, znajdujące się
na gruntach położonych na terenie gminy Waśniów, które w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
rolnym nie stanowią gospodarstw rolnych.
3) Budynki lub ich części, budowle oraz grunty:
a) wykorzystywane na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
z wyłączeniem zajętych na prowadzenie działalności leczniczej nie finansowanej z Narodowego
Funduszu Zdrowia
b) zajęte na potrzeby instytucji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
z dnia 24 sierpnia 1991 r. (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
c) zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w zakresie zapewnienia
schronienia i opieki osobom samotnym i bezdomnym.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIX/147/2012 Rady Gminy
w Waśniowie z dnia 30.11.2012r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Waśniów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Waśniowie
Mirosław Chamera

