
UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXVI/223/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 
2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień od tego 

podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1)   (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), 
w związku z art. 2 pkt 7, art. 3, art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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 Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale NR XXVI/223/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 r. 
w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku 
dodaje się § 1a o następującej treści: 

1. Wsparcie udzielane w ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 352 z 24.12.2013) oraz 
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.). Pomocą de minimis jest różnica między stawką 
podstawową podatku od nieruchomości (§ 1pkt 2 lit. b uchwały), a stawką preferencyjną (§ 1 pkt 2 lit. c uchwały). 

2. Podmiot ubiegajacy się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie 
i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 
pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 , poz. 311 ze zm.). 

3. W okresie korzystania z pomocy de minimis określonej w niniejszej uchwale może nastąpić weryfikacja 
złożonych przez przedsiębiorcę informacji, w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie obniżonej stawki podatku jest zobowiązany do przedłożenia 
w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny 
oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania, a także do przechowywania dokumentów związanych 
z udzieloną pomocą przez okres wynikający z odrębnych przepisów. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
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§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 roku. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 
 
 

Dezyderiusz Szwagrzak 

 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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