
Uchwała Nr X/74/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia  12  sierpnia   2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. W § 1 w pkt. 1 uchwały Nr XLVIII/443/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28

października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj.

Podkarpackiego Nr 115, poz. 2168 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 668) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości

poczynając od dnia 1 lipca 2011 r.



Uzasadnienie

Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654), zmieniając także art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, którego dotychczasowe brzmienie przedstawiało się następująco.

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

      zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2

      powierzchni użytkowej,”.

W nowej, obowiązującej od 1 lipca, postaci przepis ten brzmi:

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

         o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł

         od 1 m2  powierzchni użytkowej”.

W związku z nowym uregulowaniem zasad wykonywania działalności leczniczej przez ww.

ustawę zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych sprowadza się do zastąpienia

wyrazów „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych” wyrazami „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej”.

W tym stanie rzeczy proponuje się stosowną zmianę zarówno uchwały w sprawie wysokości

stawek podatku od nieruchomości, jak i wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w

zakresie tego podatku, przy czym jego stawka pozostaje bez zmian w stosunku do

uchwalonej przez Radę na rok 2011 i wynosi 4,12 zł.
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