
 

 

UCHWAŁA NR 14.153.2019 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 12.133.2019 Rady Miasta Rydułtowy  z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków                     

mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie 

ekologiczne źródła ciepła 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 

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

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

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. W uchwale nr 12.133.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 października 2019 r. § 1 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: „1. Dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, w których dla 

celów grzewczych zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, na których zainstalowanie nie udzielono 

dotacji ze środków publicznych, określa się roczną stawkę podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni 

użytkowej w wysokości - 0,01 zł.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2020 r.
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