Projekt
z dnia 19 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1170 i z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty:
a) wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, instytucji kultury
i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194),
b) wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.);
2) budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019
poz. 1437, z późn. zm.);
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 155/XXXIV/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4159).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typu transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE z 17.12.1992 r.); 2) 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 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktó prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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UZASADNIENIE

Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1170 i z 2018 r. poz. 2244) zawiera upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia zwolnień w
podatku od nieruchomości innych niż zostały określone w ustawie.
Rada Gminy Piątnica korzystając z uprawnienia do stosowania zwolnień dnia 25 listopada 2013 r.
podjęła uchwałę Nr 155/XXXIV/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
W projekcie uchwały zostało zniesiono zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków
mieszkalnych lub ich części znajdujących się na gruntach gospodarstw rolnych. Podyktowane jest to dużą
ilością inwestycji drogowych oraz dużymi kosztami utrzymania szkół w 2021 r. i w latach następnych. Do
budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęłaby kwota 133 560,05 zł.
Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.
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