
 
Uchwała Nr  LII/779/10                                    

     Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia  28 października 2010 r.   
 

 

w sprawie zmiany uchwały  Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku  
od nieruchomości  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (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 153 poz.1271, 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 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 
157 poz. 1241, z 2010 r. 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  lokalnych1)                     
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Nysie uchwala, co 
następuje: 
 

      § 1 
 

W uchwale Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XLVI/693/10 Rady 
Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r.,  wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) po § 1a  dodaje się  § 1b w brzmieniu: 
 
„§ 1b.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty                     

i budowle lub ich części zajęte na stadiony sportowe i boiska sportowe, za 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  
z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

          2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty wraz z budowlami zajęte  
na place zabaw i obiekty służące rekreacji  udostępnione do użytku 
publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
ze zm.).” 

 
2) po  § 1b  dodaje się  § 1c  w brzmieniu: 
 
„§ 1c. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) sportowy stadion – należy przez to rozumieć teren z kompleksem urządzeń 
sportowych, otoczony trybunami, wyposażony w odpowiednie urządzenia 
pomocnicze, tworzący wspólnie zwartą całość funkcjonalną  
i architektoniczną, udostępniony do użytku publicznego, za wyjątkiem terenu 
zajętego na korty tenisowe lub pola golfowe, 

2) boisko sportowe – należy przez to rozumieć  powierzchnię gruntu utwardzoną 
lub nieutwardzoną, przystosowaną do ćwiczeń, zawodów  
i gier sportowych, udostępnioną do użytku publicznego, za wyjątkiem gruntów 
zajętych na korty tenisowe lub pola golfowe, 

 
 
 



 
 

3) plac zabaw i obiekt służący rekreacji – należy przez to rozumieć miejsce 
przeznaczone do zabawy lub rekreacji dla dzieci i młodzieży, wyposażone w 
urządzenia zabawowe lub służące rekreacji, udostępnione do użytku 
publicznego, 

4) użytek publiczny – należy przez to rozumieć możliwość nieodpłatnego 
korzystania przez ogół społeczeństwa z obiektów rekreacyjnych lub 
sportowych, wymienionych w niniejszej uchwale.”      

 
 

§ 2  
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 
 

 

§ 3 
 

Uchwała   podlega  ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym  Województwa  Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

 

 

 

 

 
        Przewodniczący  
        Feliks Kamiennik  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG          
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

 


