UCHWAŁA NR XXV/136/2012
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.
2)budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzaniem ścieków.
3)budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu oraz
w zakresie pomocy społecznej za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
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Uzasadnienie
Do uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr XXV/136/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
z podatków i opłat lokalnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze. zm.) art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) Rada Miejska w Stawiszynie wprowadza zwolnienia
w podatku od nieruchomości.
Realizacja uprawnienia do wprowadzenia innych, niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych, zwolnień w podatku od nieruchomości powinna nastąpić poprzez określenie tych zwolnień w formie
uchwały wskazującej tryb i szczegółowe warunki zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczą przede wszystkim nieruchomości, dla których
Gmina, bezpośrednio lub pośrednio, byłaby płatnikiem tego podatku.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: MUVRA-WFBBQ-RRVLF-TRCOU-URYRU. Podpisany
Strona 1

