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UCHWAŁA Nr XXVI/272/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie Gminy Kozienice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kozienicach uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki, budowle oraz ich części:
a) wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,
b) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,
c) wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,
d) zajęte na cmentarze,
2) budynki, budowle i grunty komunalne Gminy Kozienice z wyjątkiem przekazanych w odpłatną dzierżawę,
użytkowanie wieczyste oraz najem lokali użytkowych,
3) jeden budynek mieszkalny lub jego część położony na terenie Gminy Kozienice, na gruntach gospodarstwa
rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym Dz.U. z 2006 Nr 136 poz. 969 art. 2 pkt 1,
4) grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako ,,dr” (drogi) z wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - c) nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d) nie dotyczy zwolnień przyznanych kościołom
i związkom wyznaniowym wynikających z ustaw.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie BIP Kozienice oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda

