
 
U c h w a ł a   Nr XXIX/241/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 24  lutego 2009r.  

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy                
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844                 
z późn. zm.), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  

 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2016 roku nieruchomości – budynki                    

i budowle związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wybudowane przy współfi-
nansowaniu funduszu spójności Unii Europejskiej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej: 
1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciw pożarową, 
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na działalność opiekuńczo - wychowawczą 

typu wsparcia dziennego  oraz socjalizacyjnego, 
3) nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną, 
4) nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytel-

nictwa, 
5) nieruchomości lub ich części zajęte na działalność sportową,  
6) nieruchomości lub ich części zajęte na działalność w zakresie administrowania mieniem 

komunalnym,  
7) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, 
8) nieruchomości lub ich części stanowiące mienie gminne, nieoddane w posiadanie zależne, 
9) nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie poradnictwa psychologiczno – 

pedagogicznego  i terapii uzależnień, 
10) budynki gospodarcze, będące w wyłącznym posiadaniu emerytów i rencistów, którzy prze-

kazali ziemię na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 
2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Opolskiego. 

         Przewodniczący  Rady 
 
         Mieczysław Adaszyński 


