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Poz. 6897
UCHWAŁA NR XXVI/252/2016
RADY GMINY LELÓW
z dnia 14 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), w związku
z Obwieszczeniem 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) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296)
Rada Gminy Lelów
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXV/242/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. wprowadza się zmiany:
1) w § 1 w pkt. 2 uchyla się lit. f,
2) w § 2:
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz służące
działalności kulturalnej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej”,
b) pkt.5 otrzymuje brzmienie:
„5) grunty, budynki lub ich części, zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie opieki nad
dzieckiem w wieku do 3 lat działające na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

