
UCHWAŁA NR XLIV/267/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2017.1875) oraz art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U.2017.1785 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz budowle o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań 
z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U.2007.226.1675 ze zm.) i wykorzystywane na stadiony, 
boiska, hale sportowe, baseny i pływalnie, lodowiska sztuczne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych 
obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, wraz z gruntami związanymi z tymi 
budynkami lub budowlami, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej lub 
gastronomicznej;

2) budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej 
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2017.862), wraz z gruntami 
związanymi z tymi budynkami lub budowlami;

3) budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków 
oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.), wraz z gruntami 
związanymi z tymi budynkami lub budowlami;

4) budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2017.736 ze zm.);

5) budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej (magazyny pasz, płodów 
rolnych, stodoły, pomieszczenia na hodowlę drobiu i chów zwierząt), położone na gruntach 
nie stanowiących gospodarstw rolnych, przeznaczone na potrzeby danego gospodarstwa domowego, 
z wyłączeniem związanych z działalnością gospodarczą i pomieszczeń przeznaczonych na garaże;

6) grunty po nieczynnych wysypiskach śmieci wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz budowlami;

7) grunty zajęte pod cmentarze oraz posadowione na nich budynki lub ich części.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXX/170/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 
30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Krośnice. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek
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UZASADNIENIE

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U.2017.1785 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe
w podatku od nieruchomości niż określone w ustawie.
W związku z powyższym katalog zwolnień został rozszerzony o następujące pozycje:
- grunty po nieczynnych wysypiskach śmieci wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz budowlami,
- grunty zajęte pod cmentarze oraz posadowione na nich budynki lub ich części.
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