
UCHWAŁA NR XLV/340/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 716) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2017r. (M.P z 2016r. poz. 779)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 ustęp 6 ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie:

6. Od budowli określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ww. ustawy:

a) budowle stanowiące urządzenia wodociągowe i sanitarne związane ze zbiorczym zaopatrzeniem w wodę 
oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu 
przepisów o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków 0,5%.

b) pozostałe budowle 2%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lipca 2017r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

W związku z upływającym w dniu 30 czerwca 2017r. okresem zwolnienia z podatku od nieruchomości od

budowli stanowiących urządzenia wodociągowe i sanitarne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę

oraz służące do zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków komunalnych proponuje się

ustalenie ww. podatku w wysokości 0,5% wartości budowli.
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