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Poz. 4387
UCHWAŁA NR XXVII/72/2013
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr
142, poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części zajęte na cele mieszkalne.
2. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych za
wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1 ust
1, pkt. 3 Ustawy o podatkach i o opłatach lokalnych
3. grunty, budowle, budynki lub ich części przeznaczone do celów sportowych i kultury fizycznej t.j.:
boiska, stadiony, korty, hale, sale sportowe, baseny, bieżnie, obiekty do uprawiania sportów zimowych
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VIII/73/12 Rady Gminy Nowa
Słupia z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr
XXIII/35/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVIII/73/12 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.
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