
 
OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego ob-

wieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 października 2015 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego z 2015 r. poz. 4367) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIV/99/2015 Rady Miej-

skiej w Łobzie z 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 

28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5282). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5282), 

który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.”; 

2) § 3 uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5282), 

który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Zachodniopomorskiego.”. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Bogdan Górecki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 5031



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z 29 listopada 2016 r. 

Uchwała Nr XIII/89/2015 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki i grunty zajęte na potrzeby działalności kulturalnej i działalności ochotniczych straży pożarnych; 

2) grunty wykorzystywane dla celów komunikacyjnych oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbo-

lem dr służące wyłącznie działalności rolniczej. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

§ 2. 1. Jeżeli zastosowanie zwolnienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 stanowić będzie pomoc de minimis, 

zostanie ono udzielone przy zachowaniu warunków rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grud-

nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.) oraz obowiązywać będzie zgodnie 

z czasem obowiązywania tego rozporządzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 

§ 4.2) uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 

i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. 

poz. 40, poz. 849, poz. 718 i 895 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774 i 1045. 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 listopada 2015 r. zmie-

niająca uchwałę Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podat-

ku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 5282), która we-

szła w życie z dniem 24 grudnia 2015 r. 
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