UCHWAŁA NR LV/356/10
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 r. ze zmianami), Rada Miejska w Stroniu
Śląskim uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic,
domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami,
2) budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
3) cmentarze, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) – w zakresie wszystkich podstaw podlegających
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
4) składowiska odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) – w zakresie wszystkich podstaw podlegających opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości,
5) budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na
prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację
ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.
zm.) i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
6) budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane zajęte pod statutową działalność Ochotniczy
Straży Pożarnych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),
7) strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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