
 

UCHWAŁA NR XXVI/211/13 
RADY GMINY DMOSIN 
z dnia 12 grudnia 2013r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 
2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 16, poz. 730, Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, 
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 )) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

 
§1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) piwnice w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

2) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, 

3) budynki lub ich części i grunty: 
a) zajęte na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
b) zajęte na działalność związaną z upowszechnianiem kultury, 
c) zajęte na działalność związaną z świadczeniem usług w zakresie pomocy 

społecznej, 
d) zajęte na działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Gminy Dmosin; 
4) budynki lub ich części i grunty związane z realizacją zadań w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 
5) budynki lub ich części pozostałe po przekazaniu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu 

Państwa lub następcy w zamian za emeryturę lub rentę w trybie przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 nie dotyczą powierzchni związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 
 
§3. Traci moc uchwała Nr XVII/128/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012r. w 
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Dmosin. 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. 
        Przewodnicząca  Rady Gminy 
         Wanda Michalska 


