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4534
UCHWA£A Nr XVI/88/07 RADY GMINY KAMIERZ
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 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 2005r. 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) i art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847) Rada Gminy Kamierz uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty i budynki lub ich czêci, wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej,
2) grunty i budynki lub ich czêci zajête na wiadczenie us³ug
w zakresie opieki spo³ecznej,
3) grunty i budynki lub ich czêci wykorzystywane przez
gminne instytucje kultury i wietlice wiejskie,

5) gminne budynki, budowle i zajête pod nie grunty zwi¹zane
z pozyskiwaniem i dystrybucj¹ wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków,
6) gminne grunty i budynki wykorzystywane na cele sportowe i rekreacyjne oraz k¹pieliska ogólnodostêpne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹
gruntów i budynków lub ich czêci wykorzystywanych na
potrzeby prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kamierz.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVI/178/04 Rady Gminy Kamierz z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnieñ od podatku od nieruchomoci (Dz.U. Woj. Wlkp. z
2004 r. Nr 179, poz. 3933).
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008
roku.

4) piwnice i strychy budynków mieszkalnych,

Przewodnicz¹cy Rady
() Grzegorz Reinholz

4535
UCHWA£A Nr XV/90/2007 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Miejska Rydzyny uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
wysokoci:
1) a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,61
z³.

