Projekt Nr BRM.0006.522.2018
z dnia 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) po przeprowadzonych
konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Zwalnia się z podatku rolnego grunty wykorzystywane na działalność polegającą na świadczeniu lub
wykonywaniu działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2019 r.
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Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1892 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe
niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Wobec powyższego realizacja do wprowadzenia innych, niż wymienione w ustawie o podatku rolnym,
zwolnień w podatku rolnym powinna nastąpić poprzez określenie tych zwolnień w formie uchwały.
Proponowane zwolnienie dotyczy gruntów wykorzystywanych na działalność polegającą na świadczeniu lub
wykonywaniu działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Projekt przedmiotowej uchwały, stosownie do treści art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z pózn. zm.) w związku
z Zarządzeniem Nr 292/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2019 roku został skonsultowany
w dniach 1-3.10.2018 r. z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi
działalność statutową na terenie miasta Ustroń. W wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy oraz
żadna z organizacji nie przedstawili/ła wniosków i opinii we wskazanym terminie.
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