
UCHWAŁA NR XXVIII/172/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4,  art. art. 7 ust.  3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.2)) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/165/16  Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 4895) - wprowadza się 
następujące zmiany:

1) treść § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "3) od budowli:

a) od rurociagów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służacych do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz działalności 
zbiorowego odprowadzania ścieków - 1% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) od pozostałych budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;"

2) treść  § 2 otrzymuje brzmienie : "§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele działalności ratownictwa drogowego oraz na cele 
ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na działalność kulturalną i sportową, za wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Kępisty

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 1579
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