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UCHWAŁA Nr III/13/2002
RADY GMINY GRABICA
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
(Łódź, dnia 31 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1.	Budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych i na gruntach nie będących gospodarstwami rolnymi z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2.	 budynki wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.
3.	 budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
4.	 (skreślony).
5.	 Budynki, budowle i grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6.	 Budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
7.	 Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
8.	 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe zajęte na stadiony i boiska sportowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Grabica Nr XXII/151/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


