
UCHWALA NR XL/273/13
RADY GMINY SLAWNO

zdnia30grudnia2013r.

w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z20I3r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) i art. 7 ust. 3 ustawy zdnia I2stycznia 1991r. o podatkach
i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz
z2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Sfawno uchwala
co nastepuje:

§1.1. Zwalnia si? od podatku od nieruchomosci:

1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych oraz na nieruchomosciach do 1 ha;

2) powierzchnie pozostatych budynkow lub ich czes'd wylaczonych przy przekazaniu gospodarstw rolnych na
rzecz Skarbu Paristwa lub nastepcow za emerytur? lub rente;

3) budowle drog dojazdowych do obiekt6w zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
aznajdujacych sie poza terenem zamknietym zakladu, dopuszczone do ruchu publicznego oraz grunty zajete
pod te drogi wraz z pasami drogowymi;

4) budowle drog wewnetrznych oraz zajete pod nie grunty, z ktorych moze korzystac kazdy i stanowiace
uzupefnienie sieci drog publicznych;

5) budynki lub ich cze^ci, budowle i grunty stanowiace wfasnosc lub bedace w posiadaniu lub w trwafym
zarzadzie zajete na biblioteki, osrodki kultury, sportu i pomocy spolecznej;

6) budynki lub ich czesci, budowle i grunty zajete na potrzeby ochrony przeciwpozarowej;

7) budynki lub ich cz?sci, budowle i grunty stuzace do wykonywania zadan wlasnych gminy.

2. Zwolnienia o ktorych mowa w ust. 1 nie obejmuj^ budynkow i gruntow zwiqzanych z prowadzeniem
dziaJalnos"ci gospodarczej.

§ 2, Wykonanie uchwaty powierza sie Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XIV/l 13/07 Rady Gminy Slawno z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zwolnien od
podatku od nieruchomosci.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uphywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2014r.

PrzewodniczQcy Rady Gminy

Arkadlusz Knap
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