
Proiekt

z dnia 8 paździemika 2014 r.
Zatwierdmly przez

UcHwAŁANR.
RADY MIEJSKIEJ WODZISł,AWIA ŚLĄ§KIEGO

z dnia .................. ............. 2014 r.

w sPrawie okreŚlenia wysokości stawęk podatku od nieruchomości na 20l5 lok oraz zlvolnień od tego podatku

Na podstawie art, l8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.l, fi.4l ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gminnym (tj. Dz. U.z2013r., poz. 594, zrn. poz. 645 i l3l8 oraz z20l4t. poz. 37g i1012.) iart.5uit. l,
11. J."rt:] ":tiY z dnia |,2.stycmia l99l r. o podatkach i opłatach lokalnych '(tj. bz. U. z2074 r. poz.849) Rada
Miejska Wodzisławia Sląskiego uchwalą co następuje:

§l.
, OkreŚla się na 2015 rok wysokość rocmych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta wodzisławia
Sląskiego:

§2.
1. Zwalnh się od Podatku od nieruchomości grunty, z wyjątkiem złłięanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, omaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi). 
-

1) Od gruntów:

a) rw iązanych z prowadzeniem dzi ałalnoś c i gospod at czej, b ez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

0,83z ł
od l m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajęĘch na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

4r32zł
od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w Ęm zajęĘch na prowadzenie odpłatnej
stat utow ej działalnoś c i p ozyt ku pu b l i c zn e go pr zez or ganizacj e
pozytku publicznego

0,43zł
od l m2 powierzchni.

2\ Od budynkóy lub ich części:
a) mieszkalnych 0170 zł

od 1 m2 powierzchni uzytkowei.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospod arczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczei

21,89zl
od l m2 powierzchni uzytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
gbrytu kwalifi kowanym materiałem siewnym

10,2l zł
od 1 m2 powierzchni uzvtkowei.

d) zw i ązany ch z udziel an i em św i ad c ze ń zdrowotny c h
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielaiące tych świadczeń

4144 zł
od 1 m2 powierzchni uzytkowej,

e) pozostałych, w Ęm zajęĘch na prowadzenie odpłatnej
statutowej dzi ałal no śc i pozytku publ i cznego przez or ganizacj e
pozytku publicznego

7o34 zł
od 1 m2 powierzchni uzytkowej.

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej

2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/w ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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2, Zvlalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części zajęte na zorgan|zowaną opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3, o której mowa w ustawie zdnia 4lutego 20t l roku o opiece nad dziećmi wwiekudolat
3 (Dz,U. zż013 roku, poz. l457).

§3.
Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszej uchwały dla podmiotów prowadących działalność

gospodarcą stanowi pomoc de minimis, ajej udzielanie następuje zgodnie z warunkami okeślonymi
w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 140712013 zdnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania
art. t07 i l08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz,|Jrz.|JE L
352 z24.1ż.ż013) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy zdnia 30 kwiefiia 2004 loku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicmĄ (Dz,U, z200"l r. Nr 59, poz. 404 z póm. zrn).

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§5.
Traci moc uchwała Nr XLIt364ll3 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. oraz zwolnień od tego podatku.

§6.

. Uchwała wchodzi w życie po upływie l4dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa
Sląskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2015 roku.

l]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regutacji wdroźFnia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrcktyw 92l106tEWG z dnia 7 grudnia 1992 r, w sprawie uslanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między panstwami członkowskimi (Dz,I]rz, WE L 368 z 17.12.1992),2) dyreĘwy 1999l62lwB
z dlia 17 ęzęrwca l999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazAy
cięźarowe (Dz.Urz. WE L l87 z20.07,1999} Dane dotycące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzlskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej - doĘcą
ogło§zenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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