UCHWAŁA Nr XV/ 173 /2003
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 listopada 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie miasta Iławy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. w
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. w
2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, zm. w 2002 r. Nr
200, poz. 1683, zm. w 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Iławie uchwala
co następuje

§1
1. W uchwale Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2003 r. w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy (Dz.
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 142, poz. 1759 z dnia
11.09.2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3. nieruchomości lub ich części będące własnością samorządu
gminnego nie przekazane innym podmiotom”
b) dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4. nieruchomości będące w zarządzie jednostek organizacyjnych
samorządu gminnego.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1:
a) pkt 1, 2 i 4 nie przysługuje od nieruchomości lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty na
podstawie umowy dzierżawy, najmu, podnajmu lub użytkowania,
b) pkt 3 nie przysługuje od nieruchomości gminnych użytkowych bez
tytułu prawnego.”

§2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje
od 01.01.2004 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Iławie
/-/ Edward Bojko

