
UCHWAŁA NR XIV/77/2015
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, 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 i budynków 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 Wilczyn. 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2010 r., Nr 17, poz. 401). 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Juliusz Wiechecki
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