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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 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 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.2))  - Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności kulturalnej oraz sportowo-
rekreacyjnej; 

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele obronności, bezpieczeństwa państwa 
i ochrony przeciwpożarowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Głogówku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Urzędu Gminy Głogówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 401, 1558. 
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Uzasadnienie 

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany zwolnień od podatku                                   od 
nieruchomości na terenie Gminy Głogówek skreśla się zapis dotyczący zwolnienia z podatku od 
nieruchomości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie miasta 
i gminy oraz budynki lub ich części i budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, 
a także oczyszczaniem ścieków. 

 

Głogówek, listopad 2021 rok 
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