UCHWAŁA NR XXIII/135/2009
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167
poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128,
Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) 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 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730, Nr 223 poz.1463)
Rada Gminy Kiełczygłów uchwala:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych
ludności.
2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych
z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. Środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem
określonych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Środki transportowe służące do wykonywania zadań gminy za wyjątkiem określonych
w art 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/84/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października
2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od podatku należnego od dnia
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