UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały numer 13/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 grudnia 2002 r
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm 1309, 1571, 1696) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz 1170), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie numer 13/02 z dnia 06 grudnia 2002 r w sprawie wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadza się zmianę w § 1 uchwały, w którym po pkt 4) dodaje się
punkt 5) w brzmieniu:„ 5) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle i grunty składowisk odpadów
poddane rekultywacji, na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych właściwych organów o ich
zamknięciu.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od
1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/117/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 24 października 2019 r.
Do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej w Kłodawie należy w szczególności, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170) ustalenia zakresu zwolnień z podatku od nieruchomości. W ocenie Rady Miejskiej konieczne jest
poszerzenie obowiązującego katalogu zwolnień, poprzez dodanie zwolnienia z podatku od nieruchomości
budowli i gruntów składowisk odpadów poddanych rekultywacji.Zauważyć należy, że celem rekultywacji
jest przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność
człowieka. Wiąże się to ze znacznymi nakładami finansowymi oraz służy interesowi publicznemu, w tym
wypadku – wspólnocie samorządowej mieszkańców gminy Kłodawa.Mając na uwadze powyższe,
wprowadzenie zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczącego terenów podlegających rekultywacji
uważa się za zasadne.
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