Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach
lokalnychl (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) uchwala si~ co, nast~puje:

1) budynki lub ich cz~sci wykorzystywane
statutowych gminy,

do cel6w przeciwpozarowych

2) grunty i budynki sluzi\:ce do cel6w upowszechniania
statutowych gminy,

,wynikaji\:ce z zadan

kultury i sportu, wynikaji\:ce z zada6

3) sieci rozdzielcze wody oraz budowle sluzi\:ce do zaopatrzenia ludnosci w wod~.
2. Zwolnienia, 0 kt6rych mowa w ust. 1 nie obejmuji\: budynk6w
prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

i grunt6w

zwii\:zanych z

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie po lIplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziennikll Urz~dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego, z moci\: obowii\:zllji\:ci\:od 1 stycznia 2008 roku

Niniejsza ustawa dokonllje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast~puj'l.cych dyrektyw Wsp61not Europejskich:
I) dyrektywy 92/1 06/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu
kombinowanego towar6w mi~dzy panstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uZytkowania niekt6rych typ6w infrastruktury
przez pojazdy ci~zarowe (Oz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz'l.ce ogloszenia akt6w prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej lIstawie - z dnielll lIzyskania przez Rzeczpospolit'l.
Polsk'l. czlonkostwa w Unii Ellropejskiej - dotycz'l. ogloszenia tych akt6w w Dziennikll Urz~dowYIll Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
I

