
 

 

UCHWAŁA NR 83/XXII/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 78/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r.  

Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Piławie Gór-

nej uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr 78/XXI/2012 Rady Miejskiej 

w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach po-

mocy de minimis wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioski 

o udzielenie zwolnienia nierozpoznane do dnia  

31 grudnia 2012 r. podlegają rozpoznaniu w trybie 

i na zasadach określonych uchwałą nr 54/X/2007 Ra-

dy Miasta Piława Górna z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

w sprawie: przyjęcia programu pn. „Program pomocy 

de minimis” udzielanej w Gminie Miejskiej Piława 

Górna w należnościach stanowiących dochód budżetu 

Gminy w latach 2007–2013.”  

2. W § 7 załącznika do uchwały 78/XXI/2012 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja  

2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nierucho-

mości w ramach pomocy de minimis skreśla się  

pkt. 6.  

3. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-

nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

2013 r.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Piławy Górnej.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2013 r.  

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Halina Przepiórka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 2618
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