
 

 

UCHWAŁA NR XXII/269/16 

RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: 

ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 716 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Kościan 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia 

wysokości podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem wymienionych pod 

lit. f - 5,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej". 

2) § 1 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: "od budynków lub ich części określonych w pozwoleniu na budowę 

jako budynki letniskowe lub rekreacyjne - 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej". 

3) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:   "Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest u sołtysa wsi 

(stosownie do treści Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie: 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso), w kasie 

Urzędu Gminy bądź na wskazane konta Gminy Kościan". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie 1 styczna 2017 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kościan 

(-) Jan Szczepaniak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 8316
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