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UCHWAŁA NR XI/69/15
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Niedrzwica Duża.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
4) budynki lub ich części i budowle, wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami,
w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
5) grunty, budynki lub ich części i budowle zajęte na potrzeby terapii oraz aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej osób niepełnosprawnych i bezdomnych,
6) grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, kultury
fizycznej i sportu, z wyjątkiem:
a) gruntów, budynków lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
b) wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
7) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia opieki i pomocy społecznej,
profilaktyki i terapii uzależnień, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 roku poz. 768).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2016 r.

Przewodnniczący Rady
Gminy
Rafał Dziekanowski

