
Projekt Nr 2

z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

zmiany Uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku § 2 otrzymuje brzmienie: 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle stanowiące własność (współwłasność) albo 
będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej:

1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

2) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,

3) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej,

4) zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej, charytatywno-opiekuńczej,

5) zajęte na potrzeby pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014r., poz. 849 ze zm.) w art. 7 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych z podatku od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie Gminy, która w drodze
uchwały wprowadza te zwolnienia.
Rada Miejska w Krapkowicach korzystała już wcześniej z przewidzianej wyżej kompetencji skutkiem czego
było wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice.
Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi powstałymi w toku jej stosowania Burmistrz Krapkowic
proponuje przyjęcie zmian do w/w Uchwały, która wprowadza nowe zapisy oraz doprecyzowuje ich
dotychczasowe brzmienie.

W niniejszej uchwale paragraf 2 pkt 3 i pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Było: zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej; Jest: zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej, sportowej.
Było: zajęte na prowadzenie działalności oświatowej i charytatywno-opiekuńczej; Jest: zajęte na
prowadzenie statutowej działalności oświatowej, charytatywno - opiekuńczej.
Dodaje się pkt 5 w brzmieniu: zajęte na potrzeby pomocy społecznej.
Zasadą jest, iż w zakresie zwolnień od podatku należy stosować wykładnię ścisłą z brzmieniem przepisu i
nie stosować wykładni rozszerzającej.

Projekt opracowała:
Sonia Dannheisig-Hreczka
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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