
UCHWAŁA XXIV/I3712012

Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listoPada2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 iań.40 ust. 1' art.41 ust.1 iań.42 ustawy zdnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnymi Tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz'1591 z'2001r. z póŻ. zm.l oraz arl.7

ust.3 ustawy z dnia 1istycznia 1991r o podatkach iopłaiach lokalnych'/ Tekst jednolity Dz.U. Nr 95,

poz. 61 3 z 2O1Or. z póżn' zm.t, Rada Gminy w GoŹdzie uchwala co następuje:
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1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

a) grunty, budynki lub ich części Wykorzystywane na cele użyteczności publicznej,

b) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych,

c) stodoły iobory na gruntach o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha,

d) grunty i budowle słuzące do zbiorowego zaopatzenia w Wodę i zbiorowego

odprowadzania ściekow w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

zbiorowym zaopatraeniu W Wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (t.j. Dz.U.

z2006r. Nr 123, poz. B58 zpożn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa W ust.'l lit. a), b), c) nie dotyczy gruntow, budynków oraz

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej'

s2.

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

' Ninie;sza ustawa dokonuje w zakręsie swojej regulacji wdrozenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

- dyrektywy 92lI06lEwG z dnia 7 grudnia |992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad d|a niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z
17.12.1992),

- dyrektywy 1999l6ŻlWE z dnia 77 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przezpojazdy cięzarowe (Dz.Urz' wE L 187 z20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania
przezRzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Uni i Europej skiej - wydanie specj alne.



s3

Uchwała wchdzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2a13.
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