
UCHWAŁA NR XVIII/99/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. 
poz. 506 ze. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 
2019 r. poz. 1170 ze. zm) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) budynki lub ich części zajęte na cele mieszkalne,

2) budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych za 
wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu 
art.1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

3) grunty, budynki zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej oraz świetlic wiejskich z wyjątkiem części 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

4) budynki lub ich części przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia w ciepło – kotłownie dla budynków 
wielorodzinnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia 
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, uchwała II/15/18 Rady Gminy 
Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia 
z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała XLVI/106/17 
Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U z 2018r. poz. 994 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych należy do
wyłącznej właściwości Rady Gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radzie gminy
kompetencje do wprowadzenia w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych, niż wymienione
w art. 1 ust. 1 u. p. o. l oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U z 2003r. poz. 1840 ze zm.).
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