
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 

30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek  

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 6968), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę  

nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. 

poz. 7692); 

2) uchwałą nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 maja 2016 r. poz. 2513); 

3) uchwałą nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 739); 

4) uchwałą nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. Urz.  

Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1487).        
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

Uchwała Nr XVI/98/2015 

Rady Miejskiej w Toszku 
 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek 
tekst jednolity 

 

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
1) 

  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
2) 

  na wniosek Burmistrza 

Toszka 

Rada Miejska w Toszku, uchwala co następuje: 

§ 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości:  

1) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej, 

3) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

4) tereny rekreacyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, 

5) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych                     

w rozumieniu ustawy z dnia 4 luty 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 

poz. 157)
3)

.  

6)  uchylony
4) 5) 

. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr L/524/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od 

podatku na rok 2015. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie    

od 1 stycznia 2016 r
6)

. 

                                                      
1) 

Nowy tekst jednolity: Dz. U. z 2017., poz. 1875 z późn. zm. 
2) 

Nowy tekst jednolity: Dz. U. z 2017., poz. 1785 z późn. zm. 
3) 

Wprowadzony przez § 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie 

zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 5 maja 2016 r. poz. 2513), która 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016. 
4) 

Wprowadzony przez § 1 pkt 6 Uchwały Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie 

zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 3 luty 2017 r. poz. 739), która weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2017. 
5) 

Uchylony przez Uchwałę Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie zmiany 

uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1487), która weszła 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
6) 

§ 5 (obecnie § 4) zmieniony uchwałą nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca 

uchwałę nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 7692), która 

weszła w życie od 1 stycznia 2016 r. 
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