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UCHWAŁA NR XVII/127/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

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 ( jednolity tekst Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591, ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 
21, poz. 113) i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 
112, poz. 654) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, 
domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami. 

2) grunty i budynki stanowiące mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne. 

3) grunty, budynki i budowle stanowiące własność gminy wykorzystywane na cele związane z bezpieczeństwem 
i ochroną przeciwpożarową 

4) grunty , budynki i budowle ogólnodostępne - zajęte na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej 

5) budynki mieszkalne i ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2012 r. . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012r Na podstawie art.7 
pkt. 3 ustawy z dnia 19 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.) 
Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości 
niż zostały określone w ustawie oraz innych aktach rangi ustawowej. Rada Gminy przy korzystaniu z uprawnienia 
do stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości, kieruje się własną oceną potrzeb wspólnoty samorządowej 
oraz względami na dochody Gminy poprzez stworzenie systemu norm prawnych, które określają kryteria polityki 
podatkowej. 


