Uchwała Nr XX/93/2004
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim ,
z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
1
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.
1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 oraz 123 poz.
1291)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne nie zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości dla którego obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych
(właścicielach samoistnych posiadaczach nieruchomości, posiadaczach zależnych
lub zarządcach nieruchomości) będących podatnikami podatku rolnego, które są
usytuowane na gruncie stanowiącym gospodarstwo rolne.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

1 "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."

