
          U C H W A Ł A    Nr XI/45/07

Rady  Gminy  Gzy

z dnia 06 grudnia 2007r.

w sprawie zwolnień w podatku   od nieruchomości

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 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; z 2005r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych  / tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz.1601, Nr 225, poz..1635, Nr 245, poz.1775, Nr.249, poz.1828, Nr 251, poz.1847/ , i art. 4 
ust.1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449/  Rada Gminy Gzy  uchwala, co 
następuje:  

§ 1

1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)   budynki mieszkalne;
2)   grunty, budynki i budowle służące zabezpieczeniu przeciwpożarowemu;
3)   grunty, budynki i budowle służące bezpieczeństwu publicznemu;
4)   grunty, budynki i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub
      zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych;
5)   budowle związane z zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę;
6)   grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby działalności w zakresie pomocy 
    społecznej.

2.   Zwolnienia o których mowa   w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych
            z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

                                          



- 2 -        
                                       
                                            § 2
 

    Traci moc Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 2005 roku w   
    sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

                                          
                                            § 3 

    
   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
   Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008. 

                                                                           

                                                                            


