
DRUK NR 9/LII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, 1669, 1693, 1722) uchwala się co 
następuje:

§ 1. W § 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. Okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 6 liczy się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.”.

§ 2. W § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 6 jest złożenie wniosku 
stanowiącego załącznik do uchwały. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada miejska ma uprawnienie do
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. 
Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą Nr VIII/75/15 z dnia 28 maja 2015 roku wprowadziła zwolnienie
z podatku od nieruchomości na okres 10 lat dla nowo wybudowanych, zamieszkałych budynków
mieszkalnych. Nie wszyscy podatnicy mogli jednak skorzystać ze zwolnienia np. z powodu
przedłużających się procedur związanych z zakończeniem budowy, czy też
z powodu złożenia wniosku o zwolnienie po terminie, z przyczyn niezależnych od podatnika.
Proponowana zmiana umożliwi uzyskanie zwolnień również takim osobom. W związku
z faktem, że zwolnienie ma zastosowanie do budynków mieszkalnych, co do których obowiązek
podatkowy powstał w 2016 roku, proponowana zmiana przepisów dotyczyła będzie budynków,
których budowa została zakończona po dniu wejścia w życie uchwały,
a dotychczas nie mogły one być objęte tym zwolnieniem.
Projektowana zmiana może stanowić zwiększenie atrakcyjności Gminy Gryfino jako miejsca
zamieszkania, a to z kolei przyczyni się do wzrostu dochodów budżetu gminnego.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha
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