
 

 

UCHWAŁA NR XV/131/2015 

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 774) Rada 

Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części, budowle i grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności sportowej; 

2) budynki lub ich części, budowle i grunty wykorzystywane na prowadzenie cmentarzy. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty 

związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzeniu ścieków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIX/383/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 roku 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 lutego 2014 r. poz. 509). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.   

  

 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Zbigniew Sobczyk 
 

                                                      
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 infra-

struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.01.1999).  

Dane dotyczą 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 Urzędo-

wym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 5118
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