
UCHWAŁA Nr III/20/2006 
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN 
z dnia 14 grudnia 2006 

 
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 190 poz. 1606, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 
1050) uchwala się, co następuje: 
 

 
    § 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na działalność kulturalną i sportową; 
2) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową w zakresie    
    pomocy społecznej i działalność opiekuńczo-wychowawczą; 
3) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na statutową działalność w zakresie ochrony 
    przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
4) grunty, budynki i budowle lub ich części znajdujące się na terenach wiejskich wykorzystywane na     
    świetlice wiejskie; 
5) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową w zakresie   
    gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki związanej z wytwarzaniem i      
    dostarczaniem energii cieplnej; 
6) grunty przeznaczone do chowania zmarłych; 
7) budynki niemieszkalne, z wyjątkiem garaży, w gospodarstwach domowych, w których jedynym  
    źródłem utrzymania domowników jest renta lub emerytura. 
    2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie przysługuje, gdy wraz z właścicielami zamieszkują osoby pełnoletnie, 
mogące podjąć pracę oraz gdy budynki te związane są z działalnością gospodarczą. 
    3.  Zwolnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.  
 

 
    § 2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą nr XXXII/210/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z 29 
listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i uchwałą Nr V/42/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 
20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/210/2001Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001r. w 
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości tracą moc z dniem 31.12.2006 r.  

 
    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
 
 
                                                                                                                   Przewodniczący  
                                                                                                                     Rady Miejskiej  
 
 
 
                                                                                                                    Piotr Żuchowski 


