
 

 

UCHWAŁA NR 41.300.2013 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od rurociągów sieci kanalizacji 

sanitarnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5  ust. 1  pkt 3  ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku 

z art. 4  ust. 1  i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rydułtowy  

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.  

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wysokość stawki podatku od budowli lub ich części stanowiących rurociągi sieci 

kanalizacji sanitarnej, służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 

7  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w wysokości 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4  ust. 1   

pkt 3  oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

2.  Stawka podatku od nieruchomości wymieniona w ust. 1  obowiązywać będzie w okresie od dnia 

1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r.   

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r.

Poz. 7061
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