
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/181/16 

RADY GMINY PIECKI 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r.                            

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/160/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2016 r. poz. 4637): 

§ 1. pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem przeznaczonych pod 

budownictwo rekreacyjne lub użytkowanych na te cele, a nie związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – 0,45 zł od 1 m² powierzchni”. 

§ 1. pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 3,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, za wyjątkiem 

przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

przeznaczonych na garaże – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 Przewodniczący 

Tomasz Jasinowicz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2016 r.
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