UCHWAŁA Nr XXXVIII/168/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Działoszycach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte dla potrzeb jednostek organizacyjnych
gminy,
2/ budynki, budowle i grunty lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
przez Gminny Ośrodek Zdrowia,
3/ budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte dla potrzeb jednostek zabezpieczających
bezpieczeństwo p/pożarowe,
4/ budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruncie objętym podatkiem rolnym,
bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność
rolników.
W przypadku własności dwóch lub więcej budynków mieszkalnych rolnik korzysta ze
zwolnienia z jednego budynku przez niego zamieszkałego.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków i gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIII/107/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia
2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.

