
UCHWAŁA NR XLVI/592/2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 z późn. zm.) i art.7 ust.3, art.20d ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1785 z późn. zm.) w związku z art.2 pkt 7 i 10, art.3, art.5 i art.7 ust.3 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz. 1808 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 
z 2013r. Nr 352 poz. 1) i art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1523)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 roku wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie przysługuje w przypadku ukończenia remontu elewacji do 
dnia 31 grudnia 2018r.”

2. § 9 otrzymuje brzmienie: „Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

3. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym że prawa do 
zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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