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2072 
 

UCHWAŁA NR II/5/2006 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. 
Nr 9 poz. 84 ze zmianami), uchwala się co następuje: 

§ 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia 
się z podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości jednostek budżetowych, jedno-
stek organizacyjnych kultury i zakładów budże-
towych powiązanych z budżetem gminy z wy-
jątkiem nieruchomości lub ich części wynaję-
tych innym użytkownikom, którzy nie są zwol-
nieni z podatku od nieruchomości a ponadto 
 

     zwalnia się nieruchomości będące w posiada-
niu organizacji pożytku publicznego; 

2) nieruchomości zajęte na działalność: handlo-
wą i usługową położone na terenie targowi-
ska miejskiego oraz parkingi prowadzone na 
gruntach dzierżawionych od gminy. 

§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości,  
o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały jest pomocą de 
minimis, której udzielanie następuje zgodnie z wa-
runkami określonymi w rozporządzeniu Komisji  
Nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trakta-
tu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady 
de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 10 z 13 stycznia 2001r). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy. 
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