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Poz. 2250
UCHWAŁA NR VIII/75/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku
poz. 594 ze zmianą w Dz. U. z 2014 roku poz. 1072), art. 7 ust. 3 w związku z art. 20b oraz art. 20d ust. 2 pkt. 2)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2012 r. poz. 43 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Nowo wybudowanych, zamieszkałych budynków mieszkalnych, na
okres 10 lat, z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.
2. W § 2 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 6 jest
złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do Uchwały w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego”.
3. W § 2 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: „W przypadku nabycia budynku mieszkalnego, o którym mowa
w § 1 ust. 6, zwolnienie przysługuje na okres, jaki pozostał do końca okresu obowiązywania zwolnienia, pod warunkiem spełnienia warunków zwolnienia”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk
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Poz. 2250
Załącznik do Uchwały
NR VIII/75/15 Rady Miejskiej
z dnia 28 maja 2015 r.

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
BUDYNKU MIESZKALNEGO
(należy wypełnić jasne pola)
Podstawa prawna: § 1 ust. 6, § 1 ust. 8 Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

A. Oznaczenie budynku mieszkalnego, podlegającego zwolnieniu – miejsce położenia
Obręb ewidencyjny

Nr działki

Nr księgi
wieczystej

Miejscowość

Ulica

Nr domu

B. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę*
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
imię i nazwisko / nazwa

imiona rodziców

□

jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej
Data urodzenia

PESEL / NIP

REGON

Adres zamieszkania
C. Dane dotyczące zwolnienia*
□ budynek nowo wybudowany

□ budynek nabyty w okresie obowiązywania
ulgi

Powierzchnia użytkowa budynku

Data powstania
obowiązku podatkowego

………………..

data zamieszkania
w budynku

………………..

…………. m²

Okres obowiązywania ulgi
od …………… do …………….
Podpis wnioskodawcy

*Należy zaznaczyć właściwy kwadrat

