
Uchwała nr XXII/142/08 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 5 grudnia 2008 roku  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47, poz. 557) 
Rada Miejska w Pyzdrach  uchwala co następuje:  

     

§ 1 

 Zwalnia się na terenie Gminy i Miasta Pyzdry od podatku od nieruchomości:  

1. Grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia  

i upowszechniania kultury, z wyłączeniem gruntów, budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

2. Grunty, budynki, budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 3  

Traci moc Uchwała Nr XVI/92/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  
w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta. 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Mieczysław Podlewski  

 


