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UCHWAŁA NR XVII/100/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych ) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) są wewnętrznymi drogami dojazdowymi do 
pól. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/267/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2012roku. 



Id: UFMTE-TVWPC-AEIKD-EHSKB-RROJJ. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Na przestrzeni ostatniego okresu czasu przez mieszkańców Gminy Gniezno a w szczególności rolników zgłaszane 
są wnioski i żądania, aby zwolnić od podatku od nieruchomości grunty stanowiące drogi dojazdowe do pól. 
Wnioskodawcy uzasadniają swoje żądanie tym, iż drogi te są całkowicie wyłączone z produkcji rolnej, a to z tej 
przyczyny, że nie ma innej możliwości dojazdu sprzętem rolniczym jak jedynie tymi drogami. Nie uważa się za 
celowe i zasadne utrzymanie w mocy zwolnienia od podatku, od nieruchomości gruntów, budowli i budynków 
oczyszczalni ścieków oraz sieci i urządzeń kanalizacyjnych. 


