UCHWAŁA Nr XL/201/05
Rady Gminy w Pacanowie
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) uchwala się co następuje;
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b) zwalnia się z podatku od nieruchomości pozostałe budynki lub ich części użytkowane przez podatników nie osiągających innych dochodów poza pobieraną rentą lub emeryturą,
c) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury, gminnych jednostek budżetowych oraz jednostek OSP
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Juda





