
UCHWAŁA NR 65/XII/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 1515) , art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm. ), art. 6b ustawy  z dnia 
15 listopada 1984r o podatku  rolnym (t.j.  Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze zm ) oraz art.6 ust. 8 ustawy z 
dnia 30 października 2002r  o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013., poz.465) uchwala się, co następuje;

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr 55/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 
2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa  
oraz określenia inkasentów dokonuje się zmiany poprzez dopisanie w pkt II Stawki podatku od 
powierzchni gruntów wynoszą rocznie, po ppkt 3 ppunktu 4 o treści:

„4. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie  
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach,  dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod budowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie  
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 2,60 zł od 1m2 powierzchni”.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniow.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

 

Przewodnicząca                                                 
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015r poz. 1777) w art. 37
wprowadzono zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez dodanie nowej
ww stawki w wysokości 3,- zł od 1m2 powierzchni. Zmiana została ogłoszona 3 listopada 2015r
- w odniesieniu do art. 37 obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Id: 1636B539-7852-436D-B815-66E4022C695C. Podpisany Strona 1




