UCHWAŁA NR XVII/135/12
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XIV/110/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95 poz. 961). Rada
Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/110/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do działalności statutowej, polegającej na świadczeniu
bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem gruntów,
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, polegającej
na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka
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