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UCHWAŁA NR XXXIX/310/2014
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 10 listopada 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne gospodarstw rolnych,
2) budynki lub ich części, wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie
świetlic, domów kultury, bibliotek, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz.
406 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
3) budynki lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami,
4) grunty, budynki, budowle wykorzystywane na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
5) grunty, budynki i ich części wykorzystywane na potrzeby domów pomocy społecznej,
6) działalność rozpoczętą w 2015 roku przez okres 12 miesięcy,
7) budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bejsce
z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z 2013 roku poz. 3907 ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.
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