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UCHWAŁA NR XII/61/11
RADY GMINY TUCZNA

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu osoby będącej 
podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, zameldowanych na stałe, na 
terenie gminy Tuczna, 

2) pozostałe budynki lub ich części należące do emerytów lub rencistów zameldowanych na stałe w gminie 
Tuczna, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą, 

3) budynki, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych, 

4) budynki lub ich części oraz grunty będące własnością gminy Tuczna z wyjątkiem budynków lub ich części oraz 
gruntów: 

a) będących w posiadaniu - osób fizycznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnych - na podstawie tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego, 

b) oddanych w użytkowanie wieczyste, 

5) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r., traci moc uchwała Nr II/15/02 Rady 
Gminy Tuczna z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego Nr 170, poz. 4153) zmieniona uchwałą Nr XVI/98/08 z dnia 10 listopada 2008 roku ( Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego Nr 130, poz. 3064). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
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