
UCHWAŁA NR XXXIII/207/13
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 28 listopada 2013 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.). 

2) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki znajdujące się na gruntach nie stanowiących 
gospodarstw rolnych. 

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) o ochronie 
przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/147/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 
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Uzasadnienie

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zawarte w niniejszej uchwale znajduje podstawę prawną
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zostały ograniczone zwolnienia w stosunku do zwolnień zawartych w uchwale, o której mowa w § 3 uchwały.

W związku z tym uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązująca dotychczas zostaje
uchylona.
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