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Poz. 1128
UCHWAŁA NR 0007.281.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.1)) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.2)) - uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.156.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) od budowli: a) będących urządzeniami wodociągowymi i sanitarnymi związanymi ze zbiorczym
zaopatrzeniem w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków - 0,50 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
b) pozostałych 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017, poz. 2232; z 2018 r: Dz. U.
2018 poz. 130.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., 2141, 2372, 2432; z 2018 r.
poz. 650.

