UCHWAŁA NR XLI/228/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1785 z późn.zm. ) Rada Gminy Nagłowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) cmentarze,
2) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1892 z poźń.
zm.) z wyjątkiem budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz. U. 2017r. poz. 328)
5) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności
kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w ustawie z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2017 poz.. 862)
6) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części o charakterze ogólnodostępnym, wykorzystywane
na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie ( t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1463 z późń.zm .)
7) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, które nie zostały zaliczone do dróg publicznych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/162/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Wojtasik-Kaczmarek
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UZASADNIENIE
Korzystając z ustawowej delegacji zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ustawie.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczno - finansowe społeczeństwa gminy zostały
wprowadzone zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienie z podatku od nieruchomości,
niewątpliwie stanowić będzie pomoc dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie
gminy. Ponadto proponuje się zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków oraz budowli
wykorzystywanych na potrzeby działalności kulturalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia nieodpłatnej statutowej działalności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane na potrzeby prowadzenia zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu.
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