
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/653/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 9 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/286/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 roku 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 

3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, 

poz. 613 z późn. zmianami), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (teks jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), na 

wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala:  

§ 1. W uchwale Nr XV/286/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze, za wyjątkiem części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

2. Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle zajęte pod realizację inwestycji 

drogowej o nazwie „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Cześć „Zachód” od km -

0+245,29 do 4+037,37 Odcinek nr G2 (cześć G2)” na okres od zajęcia tych nieruchomości pod budowę 

Drogowej Trasy Średnicowej do daty przejścia ich własności nieruchomości na Województwo Śląskie.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gliwicach 

 

 

Zbigniew Wygoda 
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