
UCHWAŁA NR XII / 104 / 03 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU  

z dnia 3 lipca 2003r 
w sprawie zwolnienia z podatku. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),  art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, 
poz. 84, Nr 200, poz.1683), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 
409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. 
Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682, Nr 216, 
poz.1826) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
UŜyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Dom dziecka – placówka, która dzieciom i młodzieŜy pozbawionym trwale lub 
okresowo opieki rodziny własnej, zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i 
wychowanie, odpowiednie dla potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do 
samodzielnego Ŝycia. Do domów dziecka nie zalicza się tzw. rodzinnych 
domów dziecka. 

2) Dom pomocy społecznej – placówka zapewniająca całodobową opiekę oraz 
zaspokajająca niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne 
na poziomie obowiązującego standardu. 

 
§ 2 

 Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części, zajęte 
na prowadzenie domów dziecka lub domów pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

§ 3 
 Zwalnia się z podatku rolnego, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŜytkach 
rolnych będące własnością, oddane w uŜytkowanie wieczyste domów dziecka lub 
domów opieki społecznej, lub zajęte na prowadzenie tych domów, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza. 
 

§ 4 
 Zwalnia się z podatku leśnego, grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako lasy będące własnością, oddane w uŜytkowanie wieczyste 
domów dziecka lub domów opieki społecznej, lub zajęte na prowadzenie tych 
domów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ 
działalność leśna. 

§5 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kluczborku 
 

Janusz Kędzia 


