
UCHWAŁA NR V/17/2011  

RADY GMINY BEJSCE  

z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/4/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010 roku 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 

roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2010r. Nr. 95, poz. 613 i Nr 96 poz. 620) podjęcie uchwały zmieniającej stało się 

konieczne. 

1) w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej” 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. zwalnia się z podatku od nieruchomości za 2011 rok: 1) 

nieruchomości lub ich części oraz położone na nich budynki mieszkalne i gospodarcze, 

które pozostały po byłych gospodarstwach rolnych przekazanych w zamian za świadczenia 

uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, i nie są 

wykorzystywane na potrzeby działalności wytwórczej w rolnictwie lub gospodarczej, 

o której mowa w art. 2 i art. 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), 2) działalność usługową 

rozpoczętą w 2011 roku przez okres 12 miesięcy, 3) budynki i grunty związane z ochroną 

przeciwpożarową, 4) budynki, grunty lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby 

zbiorowego zapotrzebowania w wodę 5) nieruchomości oraz położone na nich budynki lub 

ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznej działalności kulturalnej, 

z wyłączeniem części udostępnionych przez podatnika innym podmiotom na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 2. Za publiczną działalność kulturalną, o której mowa w ust. 1 pkt

5 niniejszego paragrafu uważa się działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury 

w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.” 

Przewodniczący Rady 

Gminy Bejsce 

Stanisław Marzec 
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