
Uchwała Nr IV/35/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/699/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 265, poz. 4278) wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej -
3,80 zł"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Bańkowski
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