
UCHWAŁA NR XXIII/139/20 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 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.), Rada Miejska 
w Miejskiej Górce uchwala co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na 
prowadzenie działalności: 

1) kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, 

2) przeciwpożarowej, 

3) z zakresu kultury fizycznej, 

4) grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem (Dr). 

§ 2. Zwolnień wymienionych w § 1 nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli i gruntów 
przeznaczonych na działalność gospodarczą i zwolnionych ustawowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2015 roku 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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Uzasadnienie

Ważnym elementem polityki rozwoju Gminy Miejska Górka jest pobudzanie rozwoju działalności
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Utrzymanie obiektów kulturalnych i sportowych jest bardzo kosztowne
i mało dochodowe wobec czego uzasadnione jest wsparcie dla podmiotów zarządzających takimi obiektami.
Rozpowszechnianie aktywności kulturalnej i fizycznej służyć będzie celom społecznym i wychowawczym,
przyczyniając się do poprawy zdrowia i kondycji mieszkańców Gminy Miejska Górka oraz zainteresowań
w zakresie kultury.

Ujęte w projekcie zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy nieruchomości (gruntów, budynków lub
ich części oraz budowli lub ich części) zajętych wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu sportu, kultury
i rekreacji oraz związanych z działalnością przeciwpożarową.

Zwolnieniu podlegają następujące obiekty wraz z zajętym przez nie gruntem: budynek Domu Kultury; hala
widowiskowo-sportowa; kompleks boisk sportowych „Orlik”; skatepark; korty tenisowe; boiska
wielofunkcyjne; place zabaw; siłownie oraz budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty zajęte na
prowadzenie działalności przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
i zwolnionych ustawowo.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegać będą także grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone
w ewidencji gruntów symbolem (Dr) w związku z tym, że są to drogi ogólnodostępne dla społeczności.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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