
UCHWAŁA NR XXV/171/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zmianami)1) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz.716 ze zmianami)2) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku nieruchomości: 

1. Budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby cmentarzy. 

2. Budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę, odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków. 

3. Grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi dojazdowe do posesji i pól, nie zaliczone do kategorii dróg 
publicznych. 

4. Grunty i budynki oraz ich części przeznaczone na działalność sportową, za wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

5. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na działalnośc statutową polegającą na realizacji 
zadań związanych z niezawodową ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym, za wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

6. Budynki oraz ich części wykorzystywane na cele świadczenia pomocy społecznej. 

7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na realizacji 
zadań związanych z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, prowadzeniem działalności kulturalnej, rekreacyjnej 
i turystycznej za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2012 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko, oraz uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku w nieruchomości, uchwała 
nr V/33/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku 
od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z 2016 r. poz. 1579)
2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z 2016 r. poz. 1579)
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