UCHWAŁA NR IV/16/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa,
określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5, art. 6 ust. 12,13 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 i Dz.U.Nr225 poz.1461z 2010r.),
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 55 poz.755)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W §1 ust. 2) lit. d) liczbę „6.00” zamienia się na liczbę „4,27”.
§ 2. Pozostałe uregulowania pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości
na 2011 rok.
UZASADNIENIE
Zmiana w przedmiotowym projekcie uchwały wynika z ustalenia stawki podatku przez Radę Gminy w Nowym Korczynie od
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w kwocie wyższej niż stawka ustalona przez Ministra
Finansów w Obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2010r. Obecnie ustala się stawkę w wysokości 4,27zł.
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