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Projekt 

 

z dnia  18 listopada 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/352/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się dotychczasową numerację §1, poprzez jego oznaczenie jako § 1 ust. 1 i dodaje się ustęp 

2 w brzmieniu: "2. Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości, o których mowa w ust. 1, związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej"; 

2) w § 1 ust.1, po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu: "5) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu 

sportu i kultury fizycznej.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
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Uzasadnienie  

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/352/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2010 r., Rada Miejska zwolniła 

z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby: 

A )Prowadzenia działalności kulturalnej, 

b) Ochrony przeciwpożarowej, 

c)  Bezpieczeństwa publicznego, 

d)Pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 z późn. zm.), Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż 

określone w ustawach. 

Proponuje się dodanie do wyżej powołanej uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków lub 

ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Wprowadzenie zwolnienia będzie ważnym elementem polityki rozwoju gminy,                                           

w szczególności pobudzi do rozwoju działalność sportową oraz rozwój kultury fizycznej. Wsparcie wyżej 

wymienionej działalności służyć będzie celom społecznym, rozwojowym i wychowawczym oraz poprawie 

kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. 

Obecnie utrzymanie obiektów sportowych jest bardzo kosztowne dla gminy, nadto gmina nie uzyskuje żadnych 

dochodów z tytułu własności infrastruktury. 

Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy. Pomoc taka nie będzie jednak udzielana podmiotom, które 

w ramach porozumienia pomiędzy gminą, a danym podmiotem będą prowadzić działalność gospodarczą na 

danym obiekcie. 


