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Uchwala Nr X)LXllI/1 71l16

Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie
Wąpielsk.

Zrł'o|nień z podatku od nieruchomości na 2017

Na podstawie ar1. 18 ust. 2 pkt 8,

ar-t.

rok na terenie Gminy

40 ust. 1, art. 41 ust. 1

i

arL.

42 ustawl, z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U ' z 2016 r.' poz. 416. poz. 1579), ar1. 7 ust. 3

i

U' z 2016 r.
poz. 71'6' poz. 1579) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 201 6 r.,
w sprawie wysokościgómych granic star,vek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

usta1ły Z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

opłatach lokalnych (Dz.

w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779)
Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:
Ę1 .

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)

budynki pozostałe, r.r' których nie jest prowadzona działalnośćgospodarcza

z

rł'yj ątkiem

przeznaczonych

na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności

poŹ}tku publicznego i domków letniskowych'
2)

budynki lub ich częścioraz grunty
działalnościkttlturalno-sportowej

i

_

przeznaczone na działalnośćw zakesie

ochrony przeciwpozarowej,

z

wyłączeniem

działalnościgospodalcZej,
3)

budynki' grunty i budowle słuzące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkŃców gminy
w wodę i odprowadzenie ścieków.

$ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kuj awsko _ Pomorskiego.

'il*
Przew odniczc1cy

RaĄ

G

miny

Uzasadnienic
do uchlł'ały w sprawie Zwolnień z podatku od nienrchomości na 2017 rok na terenie Gminv

Wąpielsk.
Rada Gminy okeślaw drodze uchwały r'lysokośó stawek podatkrr od nieruchomości'

Z tym iŻ roczle stawki podatku nie mogą przekroczyć wysokościstawek ogłoszonych
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 201ó r.

r.v spraw-ie

wysokościgómych

stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779).

Na podstawie afi. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz' 716' poz. 1579) zwalrLla się od podatku od nieruchomości
Rada gminy, w drodze uchwały, moŻe wprowadzić irrne zwolnienia przedmiotowe niŻ
określone w ust.

l

oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 pażdziemika 2003 r. o zmianie ustawy

o specjalnych stretach ekonomicznych i niektórych ustaw.

W związku z podjęciem w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Wąpielsk
uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie Gminy

Wąpielsk

i nie

określeniu v'

niej uregulowań dotyczących zwolnień od

podatku

od nieruchomości. zaistniała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały, w której zostały zawarte
nolTny prawne dotyczące zwolnień

Gminy Wąpielsk. Regulacje te

Są

z podatku od nieruchomośct na 201] rok na

terenie

kontynuacją przyjętych norm w latach poprzednich.

Mając powyŻsze na uwadze, podjęcie powyżSzej uchwałyjest uzasadnione.
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