Uchwała Nr

97 XII/ 2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 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,
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 i Nr.146 poz.1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 , z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40
poz. 230 i Nr 106 poz. 675 i z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 , Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887/,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) / Dz. U z 2010r Nr 95
poz. 613 zm : Nr 96 poz. 620, Nr 215 poz. 1674 , Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475 i z 2011r Nr 102 poz.
584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378 /,art.4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2011 r Nr 197 poz.
1172, zm : Nr 232 poz. 1378/, oraz po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) Grunty , budynki lub ich części oraz budowle :
a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz. U Nr 112 poz. 654/ zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń,
c) służące rozwojowi kultury , kultury fizycznej i sportu,
d) wykorzystywane do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1) / Dz. U z 2006r Nr 123

poz. 858, z późniejszymi zmianami/,
e) będące własnością Gminy Łososina Dolna , za wyjątkiem oddanych w użytkowanie
wieczyste.
§2
Traci moc uchwała Nr 195/XXXI/05 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 grudnia 2005 roku w
sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
694/05 poz. 4904/.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego
od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych
/ sołectwach Gminy/.

