
 

 

UCHWAŁA NR XLII/302/2014 

RADY GMINY MIEDŹNA 

z dnia 4 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na 

terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8  marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6  ustawy z dnia 

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

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§ 1. 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie 

Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku w ten sposób, że: §1 ust. 1  pkt.3  otrzymuje brzmienie: „§1 ust 

1.pkt 3  od budowli:  

a) 2% wartości określonej na podstawie art. 4  ust 1pkt 3  i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

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

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do Ø 400 - 0,6% ich wartości określonej na podstawie 

art.4 ust. 1  pkt 3  i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). 

2.  Dodać ust.2 do §1 uchwały o brzmieniu: „Zastosowanie niższej stawki z § 1. ust. 1  pkt.3 lit. b) dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest różnicą 

pomiędzy stawką podstawową o której mowa w § 1  ust. 1  pkt.3 lit. a) uchwały nr XXXIX/283/2013 z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących 

w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku, a stawką preferencyjną określoną 

w § 1  ust.1 pkt. 3  lit. b) niniejszej uchwały. Udzielenie tej pomocy może nastąpić zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1  do uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§ 3. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, 

a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna. Niniejsza uchwała ma zastosowanie w roku podatkowym 

w roku kalendarzowym 2014.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lutego 2014 r.

Poz. 880



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

Województwa Śląskiego.  
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