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UCHWAŁA NR XXX / 240 / 2013
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 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.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
2) grunty, 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
1990 r. o policji (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 z późn. zm.);
3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej realizowanej
w granicach zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.)
4) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);
5) grunty, budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 217 z późn. zm.);
6) grunty wykorzystywane na cele związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, tj. na
przystanki, zajezdnie, pętle, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 228, poz. 1368 z późn. zm.);
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za
dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekraczałby jednokrotności sumy opłat
pobieranych przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej ekonomicznej i potwierdzenie odbioru
ekonomicznego listu poleconego w obrocie krajowym, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Jeżeli podatek od nieruchomości jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 ma zastosowanie w przypadku, gdy wysokość łącznego zobowiązania
pieniężnego na dany rok podatkowy nie przekraczałby jednokrotności sumy opłat pobieranych przez „Pocztę
Polską” za polecenie przesyłki listowej ekonomicznej i potwierdzenie odbioru ekonomicznego listu poleconego
w obrocie krajowym.
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§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 – 5, ust. 2 i 3 nie obejmują gruntów, budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/86/07 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, w prasie
lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pokrzywiński

