
Informacja Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, Ze w dniu 6 czerwca 2A11r.,w
celu poznania opinii, rozpoczynajq sig konsultacie z organizaciami pozarz4dourymi
i podmiotamiwymienionymiw art, 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z
p6fn. zm.), dziatajqcyrni na terenie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny. W aniqzku z
porry2szym ogftasza przeprowadzenie konsultaqii w przedmiocie projektu uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie zwolniefi od podatku od
nieruchomo6ci.

W terminie od 6 czenrca do dnia 21 e.zewvca 2011 roku wlw podmioty mog4 wyra2al
opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskowa6 o
zorganizowanie bezpoSredniego otwartego spotkania dot. pzedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zg*asza6:
1.w formie pisemnej na adres: Urzed Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, M-23A Czerwionka-Leszczyny (deryduje data wplywu do Urzqdu Gminy i
Miasta),

2.poc*qefektronicznq na adres e.mali rp@czerwionka-leszczyny.com. pl

3.za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Za przeprowadzenie konsultacii w przedmiocie wlw. uchwaty odpowiedzialny jest Wldzial
Finansowo - Budietowy Referat Podatk6w Urzgdu Gminy i llliasta w Gzerwionce-
Leszcrynach, ul. Parkowa 9, bl. l32l4295971.

Pliki do pobrania:

l.Zarz4dzsnie nr 179111 Burmisfza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
6 czenrca 2011 roku.

2?#qcznik do Tarz4dzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 179t112 dnia 6 czerwca 2011 roku.
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z dnia 6 czemca 2011 roku.

w sprawie: konsultacji proiektu uchwaly dotycz4cej znrolniefi od podatku od
nieruchomofci.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U.22001r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.), w aMqzku z g
3 i 4 Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maia 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6towego sposobu konsultowania z radqdzialalno6ci
polftku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poiytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2A10r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.|
projekt6w akt6w prawa mieiscowego yv dziedzinach dotyczqcych dziahlno6ci
statutowej tych organizailt, (Dz. Urz. Woj. Slqskiego Nr 131, poz. 2160).

ar4dzam, co nasQpuie :

s1
l.Przeprowadzid konsultacjg, kt6rej pzedmiotem jest projekt Uchwafy
w sprawie zrryolniefi od podatku od nieruchomo5ci.
2.Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 06.06.2011r. do 2'1.06.2011r.
3.Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsuttaciach sqorganizacje pozarzqdowe
oraz podmioty urymienione w art. 3 ust 3 ustavqy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalnoSci po{tru publicznego i o wolontariacie (teks iednolity Dz. U.
z 2O1Ar. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
4.Wszelkie uwagi i opinie do proiektu uchwaly mo2na zgpsza6:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czennrionka-Leszczyny,
ul. Pad<owa 9, 4+23A Czemionka-Leszcryny (decyduie data uplnru do
Urzqdu Gminy i Miasta),
2'1 pocztqe lelctro n iczn4 na ad res e-m a li rp@ cze rwio n ka-leszczyn V, com .d
3l za po$rednictwem f,aksu pod numerem 32 431fi60

5.7a uddelanie wszelkich r,rryia5nierl oraz przyjmowanie skarg i opinii odpowiedzialny
jest Kierownik Referatu Podatk6w Beata Brychcy.

s2
l.Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zatqcanik do niniejszego
Zarz4dzenia.
2.Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt 2
oznae,zt akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt l

s3.
l.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsuftacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2.Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zatqczy wlasne stanowisko



odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy i
Miasta w Czenrionce-Leszczynach.

s4.
hffkona nie Zarzqdzenia powie rzam Kierown ikowi Referatu Podatk6w

s5.
Tanqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

t chwala Nr.../.../tl
Rady iltielskiej w Gzerwionce-Leszczynach

z dnia 20tl rcku

wsprawie ryolniefi od podatku od nieruchomodci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1gg0r.
o samozqfzie gminnym (teks jednofr$ Dz. U. z 2OO1r. Nr 142, poz. 1591 z p62niejszymi zmianami)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 s$cznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2014r. Nr 95, poz. 613 z p62niejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, po pneprowadzen iu konsu ttacji

Rada tiefska w Czenvionce-Leszczynach uchwala, co nastgpuje:

s1
Zwalnia sre od podatku od nieruchomo3ci:
grunty, budynki tub ich czqSci zajgte na poradzenie dzialalno5ci charytatyrvnej w okresie jej
wykonywania, z wyjqtkiem powiezchni zajqtych na dziahlno6d gospoda'.;z;q,.
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie sq zwiqzane z provvadzeniem
dzialalno$ci gospodarczej ;
grun$, budynki lub ich czgScizajgte na potzeby bezpieczefistwa i pozndku publicznego, za
wyj?tklem zajgtych na prowadzenie dziahnoSci gospodarczej;
grunty, budynki lub ich czg$ci zajgte na potzeby dzia*alno5ciw zakresie odwiaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu pod warunkiem, 2e dziablno56 ta jest og6lnie
dostgpna i bezplatna, za wyjqtkiem czgsci zajgtych na prowadzenie dzialalno6ci
gospodarczej;
budynki, budowle i grunty lub ich czgSci zajgte na potzeby ochrony przeciwpozarowej, z
wyj4tkiem czg$ci wykozystywanych do prowadzenia dziahlnoSci gospodarczej.

s2
Traci moc Uchwda Nr Llll/632f10 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 24 wzeSnia
2010r. w sprawie zrvolnieh w podatku od nieruchomo6ci (Dz. lJz. Woj. Sl. z 2O1Or. Nr 23g, poz.
3s67).

s3

V\ffkonanie uchwafy powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s4

tlchwala wchodzi w zycie po uplyrie 14 dni od og[oszenia w Dzienniku Uzgtlourym Woiar6dztwa
Sfqskieg.o. Podlega ona podaniu do wiadomo5ci mbszkarlc6w w spos6b zttyczagwo przylety
na terenie gminy i mlasta, $. w gazecie lokalnej ,Kurief oraz tablicach ogbszei w siedzibie
Uzgdu iw poszczeg6lnych solectwach oraz dziefnicach.
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