
UCHWAŁA NR X/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną 

wykonane remonty elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala
co następuje

§ 1. W uchwale nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty 
elewacji, § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone na terenie miasta 
Bielska-Białej wzdłuż pierzei:

- ulic: 11-go Listopada, 3-go Maja, Barlickiego, Celnej, Cieszyńskiej na odcinku od ulicy Rynek do 
ulicy Browarnej, Cyniarskiej, generała Władysława Sikorskiego, Komorowickiej na odcinku od ulicy 
11 -go Listopada do wysokości budynku nr 38 (włącznie), Krasińskiego na odcinku od placu 
Chrobrego do ulicy Piastowskiej, Ks. Stanisława Stojałowskiego, Matejki, Mickiewicza, Mostowej, 
Partyzantów na odcinku od placu Żwirki i Wigury do placu Adama Mickiewicza, Piastowskiej na 
odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Słowackiego, Piłsudskiego, Piwowarskiej, Podcienie, Rynek, 
Sienkiewicza, Słowackiego na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Piastowskiej, Sobieskiego na odcinku 
od ulicy Św. Trójcy do placu Zwycięstwa, Staszica, Teodora Sixta, Warszawskiej na odcinku od ulicy 
Piastowskiej do wysokości budynku nr 3 (włącznie), Waryńskiego, Wiktora Przybyły, Wł. Orkana, 
Wzgórze, Zamkowej,

- placów: Bolesława Chrobrego, Smolki, Wojska Polskiego, Wolności, Żwirki i Wigury, Opatrzności 
Bożej,

pod warunkiem wykonania w nich remontu elewacji, w tym co najmniej całej elewacji frontowej 
lub całej elewacji frontowej z połacią dachową.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
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Katowice, dnia 3 września 2015 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski
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