
 
Uchwała Nr  III/13/10 

Rady Gminy Wilczyn 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591; zmiany: 
Dz. U. 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, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974, Nr 173,  poz. 1218; z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 96, poz. 
620)    Rada   Gminy  Wilczyn   u c h w a l a,  co następuje: 
                                                                            

§ 1 
 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle: 
1) służące zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego, 
2) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowych wraz                 

z hydroforniami oraz składowania odpadów stałych, 
3) służące statutowym celom samorządów wiejskich i organizacji społecznych, z wyjątkiem 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
4) służące zapewnieniu opieki osobom  niepełnosprawnym lub bezdomnym, 

      5)   służące działalności kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjnej, z wyjątkiem związanych  
            z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi 
    (dr),nie stanowiące dróg publicznych, o których mowa w art. 2  ust.3  pkt 4  ustawy  
    o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności 
    gospodarczej. 
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości pozostałe budynki lub ich części (nieużytkowane) po   
    byłych gospodarstwach rolnych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności  
    gospodarczej w rozumieniu art. 1a   ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
                                                                                

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/274/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień   
w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 21,  
poz. 647). 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
                               Przewodniczący Rady Gminy 
 
                    /Juliusz Wiechecki/ 


