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UCHWAŁA NR XXIX/406/20
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 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) - (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, zm. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2244), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulegają zmianie § 4 i § 12 Uchwały Nr XLV/799/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Podatnik może nabyć prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, składając wniosek najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. ”.
§ 12 otrzymuje brzmienie:
„Pomoc de minimis, o której mowa w niniejszej uchwale, może być udzielana do czasu obowiązywania
Rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 tj. do dnia 31.12.2023 r.”.
§ 2. Uchwała wymaga sprawozdania z jej realizacji, w terminach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński

