
UCHWAŁA NR  XXXVI /   275   / 2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

w sprawie: zwolnień  podatku od nieruchomości 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.)  oraz  art.  7  ust.  3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o  podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony 
przeciwpożarowej,  sportowe  z  wyjątkiem  zajętych  na  prowadzenie 
działalności gospodarczej,

2) nieruchomości  lub  ich  części  wykorzystywane przez  świetlice  wiejskie 
zajmowane  na  cele  kulturalno  –  oświatowe,  z  wyjątkiem  zajętych  na 
prowadzenie działalności gospodarczej,

3) nieruchomości  lub  ich  części  wykorzystywane  na  cele  związane 
z   wypożyczaniem  książek  i  czytelnictwem,  z  wyjątkiem zajętych  na 
prowadzenie działalności gospodarczej,

4) nieruchomości  lub  ich  części  wykorzystywane  na  cele  związane  ze 
świadczeniem  pomocy  społecznej  oraz  pomocy  ludziom  starszym, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

5) strychy  powyżej  1,40  m  wysokości  za  wyjątkiem  pomieszczeń 
mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza,

6) budynki  i  budowle  lub  ich  części  zajęte  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej w zakresie szewstwa, kowalstwa i zegarmistrzostwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/111/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
31 stycznia 2008 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 roku Nr 38, poz. 794). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 r.  

Opracowała:
Joanna Pruszkowska



 UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI /   275   /2009

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009

w sprawie: zwolnień  podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień uległa zmianie ponieważ zostały opodatkowane 
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”. 
Przewidywane wpływy z opodatkowanie dróg „dr” wyniosą 123 351 zł.    


