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UCHWAŁA NR LVII/400/10
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675), art. 7 ust. 3i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1)budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej 
działalności w zakresie : 

a) organizowania i upowszechniania kultury polegającej na promocji twórczości, edukacji i oświaty 
kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury , a także na 
organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych; 

b) ochrony przeciwpożarowej; 

c) wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży; 

d) udzielania świadczeń zdrowotnych; 

e) ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

z wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

2)budynki mieszkalne wykorzystywane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub 
działalności rolniczej polegającej na produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym również produkcję 
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, 
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego 
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz 
chów i hodowlę ryb 

3)budynki lub ich części wraz z zajętymi pod nie gruntami wykorzystywane na cele katechetyczne 

4)budowle służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody wraz z zajętymi w tym celu gruntami, 

5)budynki i lokale służące celom pomocy społecznej, 

6)grunty zajęte pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych sklasyfikowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako drogi (dr). 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 

1)pojazdy wykorzystywane dla realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania, za wyjątkiem: 

a) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

b) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
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c) przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1)Nr II/14/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach od 
nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów, 

2)Nr XV/83/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zwolnień w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów, 

3)Nr XXX/196/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2008 r. r. zmieniająca uchwałę Nr 
II/14/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach 
lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów, 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku . 

 

Przewodniczący Rady 
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Tadeusz Rychlik


