
                                                  Uchwała Nr XI /85/2019                       

 Rady Gminy Krzemieniewo 

      z dnia 21 października 2019 roku 

 

 

W sprawie:  zwolnień z podatku od nieruchomości  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  8 i art. 40 ust.1 , art. 42  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019  poz.506 ze zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tj. Dz.U. z 2019  poz.1170 )  

oraz art. 4 ust.1 , art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2019 poz.1461 ), 

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje : 

       

§ 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości  budynki lub ich części, budowle i grunty :  

1. Zajęte na prowadzenie  działalności kulturalnej,  

2. Zajęte na prowadzenie działalności przeciwpożarowej , 

3. Grunty pod drogami śródpolnymi,  oznaczone w ewidencji gruntów symbolem (Dr), 

4. Zajęte na potrzeby kanalizacji sanitarnej i stacje uzdatniania wody.  

 

§ 2. Zwolnień wymienionych w §1 pkt 1 i 2  nie stosuje się do budynków lub ich części, 

budowli i gruntów  przeznaczonych na działalność gospodarczą lub zwolnionych   ustawowo.                                                           

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV /253 /2018  Rady Gminy Krzemieniewo z dnia  

21 września 2018 roku  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.  

 

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2020 r. .  

Przewodniczący 

Rady Gminy Krzemieniewo 

/-/ Mirosław Krysztofiak 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XI/ 85 / 2019  

Rady Gminy Krzemieniewo  

    z dnia  21 października 2019r..  

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

Podejmując uchwałę o proponowanej treści , zwolnieniu od podatku będą podlegały : 

1) Grunty, budynki i budowle Gminnego Centrum Kultury zajęte na potrzeby 

działalności kulturalnej (za wyjątkiem pomieszczeń dzierżawionych na lokal 

gastronomiczny )  

2) Budynki remiz OSP,  

3) Grunty dojazdowe do pól lub posesji, z których mieszkańcy korzystają wspólnie a są 

oznaczone w geodezji symbolem (Dr)  

4) Grunty, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody ( dotyczy to Gminy, 

OHZ i ZZD )  

5) Grunty , budynki i budowle zajęte na kanalizacje sanitarne ( dotyczy gminy i ZZD )  

 

Ogółem, tytułem tego zwolnienia Gmina dobrowolnie rezygnuje z dochodów w kwocie 

152.000 zł.  


