
UCHWAŁA NR LXXI/568/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/548/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych                                                     
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) - Rada 
Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIX/548/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2022 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: 

1) uchyla się zapis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W projekcie uchwały zrealizowano obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) w zakresie określenia 
wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

Proponowana zmiana uchwały ujednolica zapisy dotyczące wysokości stawki podatku od 
nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne. 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FBCB428C-49E7-4814-A460-3A98351820F8. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2


	Uzasadnienie



