
UCHWAŁA  Nr 4/III/06 

Rady Miejskiej w Chęcinach 

z dnia 11 grudnia 2006 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 ( tekst 
jednolity : Dz.U. z 2001 r. 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) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych 1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) uchwala co następuje : 
 

§ 1. 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości : 
 
1/ budynki i grunty stanowiące własność ( współwłasność) gminy, o ile nie są we 
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, o których mowa w art..3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych; 
2/ budynki, budowle i grunty zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające  
w sferze usług komunalnych; 
3/ budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby gminnych instytucji kulturalnych; 
4/ budynki, budowle i grunty zajęte przez jednostki organizacyjne działające  
w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i sportu; 
5/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których organem załoŜycielskim jest gmina. 
 
2. Zwolnienia określone w ust.1 nie stosuje się do budynków mieszkalnych oraz 

budynków lub ich części, budowli i gruntów wynajmowanych przez te instytucje 
osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

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

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
1 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia   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 r..), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów  prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolita  Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów 
prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

  

 


