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UCHWAŁA NR XLVI/324/17
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od 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 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1)(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie
uchwala co następuje :
§ 1. 1. Na obszarze Gminy Klimontów zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie domu kultury i bibliotek,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
2) budynki, budowle lub ich części zajęte na cele zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r . o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) wraz z gruntami
związanymi z tymi budynkami lub budowlami,
3) budynki, budowle lub ich części zajęte na cele utrzymania czystości i porządku w gminie, o których mowa
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami,
4) grunty zajęte na cmentarze, z wyjątkiem zwolnień przyznanych kościołom i związkom wyznaniowym
uregulowanych odrębnymi ustawami,
5) grunty i budynki zajęte na cele ochrony bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o których mowa w ustawie
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 736), z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
6) grunty i budynki zajęte na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego przez organy do tego powołane,
7) grunty i budynki wykorzystywane na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz opieki
społecznej za wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą,
8) jeden budynek mieszkalny lub jego część znajdujący się na gruncie gospodarstwa rolnego w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwolnienia podatkowe, o których mowa w § 1 nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu
art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E/66 z 29.12.2006).
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/214/16 Rady Gminy
w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym,
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Czesław Fijałkowski

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 386 z 17.12.1992),
2).dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

