
UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2018. 994 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. 2018.1445 ze zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkalne,

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018.620 z późn zm.),

3) budynki lub ich części oraz grunty i budowle stanowiące obiekty użyteczności publicznej zajęte na 
prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018.450 z późn. zm.),

4) budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej w formie bibliotek 
i instytucji kultury, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017.862 z późn. zm.)

5) budynki lub ich części zajęte na potrzeby związane z pomocą społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2017.1769 z późn. zm.),

6) grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. 2017.1892 z późn. zm.) sklasyfikowanych w ewidencji 
gruntów i budynków jako „dr”.

2. Zwolnienia, o których mowa w pkt 1-6 nie obejmują budynków i ich części oraz gruntów i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Pacanów w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości  Nr: XVII/74/15 z dnia 17 listopada 2015  roku.

§ 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 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Czub
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