
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/128/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 3736) w § 
2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budynki lub ich części, budowle i grunty służące do wykonywania zadań własnych gminy, w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków oraz z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

1) Zmiany ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500
2) Zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669,1693, 1722 i 2073
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Uzasadnienie

Pod koniec 2018 r. wybudowano w Sośnie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, jest niezbędnym elementem gminnego systemu likwidacji odpadów komunalnych.

Aby nie generować dodatkowych kosztów mających wpływ na wysokość stawki opłat za śmieci, organy
gminy proponują zwolnić z podatku od nieruchomości obiekty związane z utrzymaniem czystości
i porządku w gminie, w tym PSZOK. Spowoduje to utrzymanie, i tak już wysokich opłat za śmieci, które
ustalono na postawie wyliczeń usług komunalnych na 2019 rok.
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