
z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 
368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne) - (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015r., poz.528, 
poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz. 1777) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIII/756/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 listopada 2005 r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Id: 96C5E58D-1440-4835-9D47-D17743C1E223. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził w art.7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów
i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność
gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz
pozostałych podmiotów.

Zmiana do ustawy została opublikowana 01.09.2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1283) i wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Obecnie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego obowiązuje uchwała Nr XLIII/756/05 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, na mocy której
zwolnieniu podlegały budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie były we
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnieniem nie były objęte
budynki i grunty związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, w celach porządkowych przedłożono projekt uchwały, która uchyla uchwałę Nr
XLIII/756/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości, ponieważ od dnia 01.01.2016 r. stanie się ona bezprzedmiotowa (treść zapisów
uchwały została uregulowana przez ustawodawcę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych).
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