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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/213/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 

i podatku leśnego na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Nr XV/70/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 
2007 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów druków do wymiarów podatkowych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych 1) ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, 
uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/213/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku leśnego na 2011 rok, 
§ 1 punkt 7 o dotychczasowej treści: "7. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł " otrzymuje 
następujące brzmienie: "7. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 4,27 zł". 

§ 2. W Uchwale Nr XV/70/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia 
wzorów druków do wymiarów podatkowych: W załączniku Nr 1 - "Deklaracja na podatek od nieruchomości" Lit.E 
punkt 7 otrzymuje brzmienie: "7. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń". W załączniku 
Nr 2 - "Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, o gruntach i lasach" Lit.H punkt 7 otrzymuje 
brzmienie: "7.Budynki lub ich cześci związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miasta. 
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