
Uchwała Nr III/17/10 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

o zmianie uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości na 2010 rok 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620),  

art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

( Dz.U. z 2010 r. Nr 225 poz. 1461) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dziennik 

Urzędowy z 2009 r. Nr 233, poz. 4244) w § 1 w ust. 2 pkt. d otrzymuje brzmienie: 

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16 od 1 m² 

powierzchni użytkowej;” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr III/16/10 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

o zmianie uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620),  

art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

( Dz.U. z 2010 r. Nr 225 poz. 1461) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

 

a) we wzorze informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego 

stanowiących załącznik Nr 1, w punkcie D.2.4 otrzymuje brzmienie: 

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” 

 

b) we wzorze deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2, w punkcie 

D.2.4 otrzymuje brzmienie: 

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 

 


