
UCHWAŁA NR LIII/340/18
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232; Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, poz. 2141, poz. 2372, poz. 2432), 
Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wraz z zajętymi pod nie gruntami wykorzystywane na potrzeby prowadzenia 
statutowej działalności w zakresie:

a) działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic wiejskich, klubów, domów kultury i bibliotek,

b) uprawiania i organizowania sportu,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) bezpieczeństwa publicznego,

z  wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) budynki lub ich części wraz z zajętymi pod nie gruntami wykorzystywane na cele katechetyczne, 
z wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) budynki lub ich części służące celom pomocy społecznej, z wyłączeniem wykorzystywanych na 
prowadzenie działalności gospodarczej;

4) grunty zajęte pod drogi wewnętrzne w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) z wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej;

5) grunty zajęte na prowadzenie cmentarzy, z wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

§ 2.  Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane dla realizacji zadań 
w zakresie oświaty i wychowania, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt  2, 4 i 6 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnieniu nie podlegają środki transportowe wykorzystywane na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LI/322/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
zwolnień w podatkach lokalnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5452).
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§ 5.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik
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