UCHWAŁA NR

mm'

xxvmmmom

MIEJSKIEJ BĘDZINA

dniu 29 pazdziernika zozoi

» sprawic zwolnienia nd podalku nd nieruthomaści budynkow mizxzkalnych wielnrndzmnych lub ich
ereiei polozonych nn lerenie mimu ucilziua, w kloryeh wykonano i-emom elowncii
dnia xinnrcn looar niamnrudńc
podsunie ari lxiisl.zpklx, arma ushlimu ustawy
ll
ma roku puz„7l3b. an 7usr.3uslawy dnin lżstyczllln wm mku npodatkach
inplavachlokalnycMDz U 2019p04 1170 pdzn Lm.)
Na

rym (D7

gml

lud.

Mlqska Będziul uci-mln:

!. Zwalnia się od uedalku od Illemchomaśclv na wodach akrealunych w niniejsze) uchwnlc, polozone iin
tennis minsra Bedzinn budynki niiexzkalne wcionidzrrinc lub ich tags , wklr'irycli wykonano remont culei
a

clcxxncll

gz.

l

lwohllcmc, „ kioryin mowa

w

i

l

przysluguie pod warunkiem. ze,

i] w przypadkach wymaganych prawem mi przepiewndzenie reinorilu elewueii wydana zmralu decyzyd przez
wlaściwy organ lub przeprowadzenie prac remonrowycli miralo zgloezorie dn wideo; ego organu, lgndn
rirznpicnini [nawo huilriwluncgu,

zi remonr calej elcwacii zakonczy! się po dniu JI gnidllia zol-; r. nie pńimci jednak niz w dniu zl grudnia
2022 r Za d7im'l lakqńcumm remontu elewacii umnie się dzieii rioliricidzony nooownyni dnkumumcm,
w smugólnoścl dziennikiem lindow , alno prawkokm zakonczeniu mbo'l.

;

kw oiu ziiolnienin sianowi rownowamieć 50 % kuazlbw kwuilllknwnnych ponieudnych pizez podnriiika
jednakze niewieeei unizeli kwore poduikn od nieruchomości naleznego wokreue zwolnienia lezeli
podan-ikumi „i; Wspn'lwhsclclcle dnuei nieruchomośc io lączno kwuia przysluiujaccgu im zwoiiiiemu
nic mmc przekroczyć lueznei kwory przy paduidccgo na nich podniku od nieruchomo *w okiesre zwalniania

w przypadku poniesienia kosnóvi kwalifikowanych prmz wspolnele mieszkaniową w rozumieniu
u:!awy dnia zdczenyca l994r owłasnośm lokali (leksl iediiolily Dz.U. zuzor. poz sszze zin i lub
3

spoldzielnie m'les7kmlinwą w rozumieniu wawy dnia ls grudnia 3000 | ospoldzielninch mics7kalllnuydl
ireksi iednoliry D7. i:
:iilsr, poz mi, kwoiu zwolnienia Slarmwl równowarlnćć lc] c7cści kwoiy %
pen sio ycli kowlńw kwnlinkuwanych, raku Odpuwlndn udzialuwi. iaki nodnrnik pociadu v. iiiciueiirimiwci
wspćllm„ iedimkze nie więcej anizeli kwole podatku od nieruchomości naleznego w okresie zwolnienia
_

5x. llckroc'

w

ninieiszej uchwale

icq mowa o.

Uhudynku mizslkxlnym wielorodzinnym

,

nalczy przez ui rozumieć budynek, w kidryiri znuiduia sie
więcej mz dwn lokale lulcszknlnc,
mślrzewmem, ze powierzehniu lokali uzyrkuwyeh w rym budynku
mc przekracza 40 % lącznei powierzchni wszyalklch lokali w lindy nkn,

:) remnncicfllnlezw pna
buduwlniieileks

3) elewacji

wraz
A)

ro

iednoliry

,

ro7umlcć rcmoni » rezumicuiu art.
n/„LV 2020 r.› poz 1333),

pkl

:;

uslawy

nnlezy przez ro rozumiec usl.y>lklz z:wnęlrme śoiuny budynku
wyslepuiącyini na nich clcnienleini archlleklunicznymlz

komach kwalifikownych
dokumcniuuii

dniu

7

lipca wod

r

Prawo

mlestJlnego wielorodzinnego

nalezy iirm io rozumiec wynaiki poniesionc
, nykonawozcj
ipowykonnwczcy niuieriuliiw

prorekrewei
r&momuwych, Wkwmach nerro, przy
>fmhmowunych ze środków publiczn)ch.

gu

3

czym

za

kusziy

na remuni elewacii duryezące
budowlanych oraz iiciug
kiinlirikowane iiie uznaie Się wydarko'n

w odniesieniu do podalnikdw prowadzneych d7lałalrlnść gospodarczo lm względu naiurinę

mganlmcylno-pmviną lapuadb finansowania. zwolnienie sranowi pomoc dr minimir i icsi udzielane zgodni:
warunkami okroglunymi w rozporządzeniu Korn irl
dmalxgrudnla 20l3r Wsplawle
srocowaniu arL l07i ma 'lraklaiu Ofunkqnnnwamu Uml uiopeiskicj (|O pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L
Nr352 zmzzonr. póm.zm)o|nzlnllymlprzc
niiiiiawu douuącymlpomuby publiczne,

winem”:

ld

swczlmsaowazmas

TEMAMSM'SI llkhuuhmy

snoiui

: Jezu-li loczno kwoia pomocy pnewidzioney na mocy niniejsze, ucnwiiry przekracza pulapy okrcślonc
przepisach. okiorych mowa «uśi l. zwolnienie od podacku od nieruchomości na podsiawic ninieiśzei
uchwaly przysluguje podainikowi. wodnieśieniu do lei cześci, krora nie przekrnczalnby dopuszczalnego
pulapu. Wpizypadkn gdy przekroczenie pulapu nastąpi przed upływem okresu zwolnienia, zwolnienie
przysluguje do konca iniciiaca poprzedzającego miesiąc, w kiriryrn uaśiapilo io pnekmczenie.
w

55, l. Zwolnienie namoey niniejsmj uchwaly przysluguje
i

nn

aims

dla budynkow rnicszkilnych wielorodzinnych lub ich części zayeiych na piowadzenie dziaioinośoi
gospodarczej.

l |

roku

~

273 lai - „, budynkow micamalnycli
dLlaNnoś-ń gospodarczej.

wielorodzinnych lub ich części nie zayeiych na prowadzenie

z Zwolnienie na mocy niniejszej ucbwoiy przyalugupe od i nyc
mku podaikowego, naśiepiuacego po
roku. w kioryin podninik spclniaincy przeslanki zwolnienia wakmnc w 5 i i ; zzlozy dokumeniy określone
w 5 o mniojazcj uchwaly.

; w deCSle'mu do określonego budynku niieiuodnego wielomdziriuego lub iego oześci podainik moze
uzyekac 7wolnlcnlc od podalku od nieruchomości na pralauawie ninieiśzei ucnwaly iylko ieden raz.
4 w przypadku zhycia nicruchomośm lub iej częśći obyęlej zwolnieniem. prawo do wykorzysrania
pomśmlq cześci zwolnieniu przechodzi na nabywcę nieruchmości |ub yej części, pod warunkiem ze ziozy ori
dokumenry wskazane w 5 & usl. l pkl l i 2 nlniejszcj uchwaly. a w razie wyslapienia okolicznoś' wpisanej wg
o usl 2 ninieyszei uchwały. (OM-licz dokumonly wymienione w tym prmpisie.

sol

Podainik ubiegający sic ozwolnienie na mocy mniejsz/:] uchwaly adnośm: do budynki.
niicszkdnogo wielorodzinnego lub jego części nie zaiplego na prowadzenie dzialnlnoś
gospodarczej.
zoooWiazany ycśi do przedlozcnia po zakonczeniu remoniu elewacji. me poznie, ieduok niz przed uplywem
roku kalendarzowego od ycgo ukońcnniil
!) wmmkn o przyznanie zwolnienia
l

do uchwaly,

podorku od nieruchomości na formularzu śianowiocym młącmik nr

zi informacji w :prawie podaiku od nieruchomości (na druku lN-l wraz zalącznikiem ZIN-2) lub deklaracji
na podarek od nieruchomości (nadruku DN-l wraz załącznikiem
ZDN-Z).
1)k<=mkopll dokumenrow (oryginaly do wglod . aklur. rachunków iinnych dokuincniow świadczących
o ponieueniu koszlćw kmlihkownnyoh nn rcmoni elewacji,
›››

oświadczenia o wielkości utrzymanej kwoiy ze środkow publicznyoh przeznaczonej na wydaiki ?wlą/Bue
mnumem elewncii nn wzorze określonym w zalaczniku nr 2 do uehwnly,

5) kserokopii dokumeuiow pmwierdmjących poczaikowy i koncowy dzien remoniu
d7lcnnlka budowy.:lcnli zosia! wydany. proiokolu odbioru robóL

:lewach w szczegolnośoi

o) kserokopii uzyskanych pozwolcn. uzgodnicii lub ogloszen w przypadkach wymaganych pinwein.

;.

Pudamlk uoicgayacy sie o zwolnienie nn mocy nmiqszej uchwaly odnośnie do budynku mieszkalnego
urodzinncgo lub jego części ujętegu na piowadzenie dzialalności guspndxrclcj, zobowiazany iesr do
przedlozenio po zakonozeniu remoniu elewaen, nie póżnlej jednak niz przed uplywem roku kalendarzowego od
lego zakonczenia. dokumeniow. o klorych mowa w usi. l. a ponadio
wi

l›

diun 29 rnaroa zolu r.
informacji i dokumeniow ukręślonr ~n w rozporządzeniu Rady Minisoow
w sprawie zakresu Informacjl pizodśiuwianych przez podrnioi ubiegający cię o pomoc dz minimir (Dz u.
Nr 53,poz„ 3l l ze mi),

:) wszyslklch zaświadczeń o pomocy de
lai albo

o

mioi-mir onzymnnej

w

Iym roku oraz w ciagu

:

popncdznyacych go

oświadcmia o wielkości pomncy de mipimia oozyrnanei w iyiu okresie albo uświadamia

nieorizyniniiiu pomocy w iyrn okrerie

3) wszyśikich zoświndozeii o pomocy do miniznii w rolniciwio i w ryooiowslwie oirzyrnaney w lym roku oraz
w ciagu 2 poprmd/ąięcych go lal aloo oświadczenia o wielkości pornooy de „iinrruir w mlniclww i w
ryoolowsiwie olllymmq w iyrn okreśie albo oświadczenia o meolrzymianiu pomocy w iyrn okresie.

ld

SDQCEMDEFAWVAAH'?IUJBGFAńASuFSl

udiwalony

soon-z

w..

oryginalne!)

1ak4ur lub

ruhunkńw

umieszcza informacj: („mści
nieruchomm.
poinznnc.
wnędzimc
podmkuwy

„minumum

..Przyicm wdniu

nm

pumesione

kwalifikowan: mgnn
zwalniania
padniku on
kwmę
wwysnkośc.

kuszly

do

..i

w„

moinicni. .n. musy niniejazej uchway
57. i mininik będący pizedsiębinrca knrnsm
zwolnienia mbowiązany „si do pmdinum Prezydcnmwi Mixma Hed/,ma
Dinfnmiacw

„mm..,

w

umie.

mminie

...ne. pumncy d.;
7

dniu

mi

„nm...

jej uzyskania.

„.z pomoc

a. m...... wysuni.

z) infomnqę o uzyskaniu i....n. niz na mmm.. pomocy pnblicmcj
kwahl'ikowanych. w terminie 7 dni milej uzyskania.

w

....

„niwie

w

okresie

mniam:)

od.ncsicniu do .yci. samym komow

Podamik kumslnyący ze zwoinicnin „.. mocy niniejsnj „emmy jcsl mamą...... pou'adomić pnemni:
Mdui od Amy pow......
Będzin.) 0 unacle prawn dn zwolnieniu najp nici »» .crmi
okolicmaści pmmdująąym L&ką utratę.
3

mm.-nm Mm...

nm....

Podatnik
mowa wusLZ ima. pmwo do zwni...=n.n na pierwszegn dnia m..—m;.
naslępiuqcego po men.-.o... .. klńrym wysląpuy oknhcumści powodując: urmlę prawa do zwolnienia
4

5 Podatnik który ....ncn pmwo do zwalniania i jednncmśme ...: dopełni. obowiązku określonego .. ..:. z,
...u. mozliwość korzystania ze zwolnienia ...i wcalku mk.. podatknwegn, w którym nastąplh ....nm prawa do

zwalniania
@

3.

59,1 Lluhwaiu wchodzi
Wojewodztwa Sląskicgo

:.

mmm....»i Mmm Będzina
..z,» .: po uplywie mi... ...i d...„.

Wykonanie uchwały powiewa ęię

Uchwala

„mna...:

dn dni..

31

grudnia

zm.,

przy

uglosznnia

tzisnmku

Urzędmvjm

czym p.nwn dn zwoinicmn od pndaiku na

pnsuwię mmm. uchwaly nabyte w cm..- ic. obowiącywaum trwa przez nkręs

w

Przewadn
Mini:

...e. plmwldzmny.

ący Rady

dzinn

Krzyszlot onannnki

@
i.!er'

„_.

”'

Snvcbl

aniaw/izba mamma

.

!

«su

Uchu/Alan)

””W
"""
”

MMSTWCEPREZ

A......

DENT MIASTA

, :wink::

<...... ;

Załqamk Nr 1 do Uchwały
Nr mvn/20412020
Rady Miasta Będzma
z dnia ze pażdziernika 2020 roku

„mę

„:

„

nzzwwskn

mam)

mms znmmmma (Swami/J

(muuu mmm-wyr

Prelydent Numa Będzin:
ul. 11 Lilmpada zo
41-500 Będzin

Na

podstawie uchwaby Nr xxvu/ZDA/iuzo

pażdznemwka

zezo

rv

Rady Miasta Będzina

wnmSzę nzwclmenie od pndatku nd nieruchomnśch

:

dnia 29

nieruchnmośu

„wożone, w Będme przy ulicy
„

w

mm msw

przeprowadzony remom całej exewaqi

Remont exswaqi został zakończony w dni

FRZEWO
Ruy m
Xm
ld

soachusnuu-YMMmąmnsuórsx

uchwalany

'HCZĄCY
Buin-.n

Dudrlńxhi
Sumal

Zareczrrrk Nr 2 do
Uchwały Nr

xwizoA/zozu

Rady Mlasla Eędzma
z dnia 29 paźdzrermka 2020 roku

„Mru rm”)

mnę.
msz adres

mremm

rsreezrw)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam iz na pakrycre Kosztów, :: Których mowa w uchware Nr xxvxrrzoĄ/zozo
Będzina z dwa 29 paźdzremika 2020 r w sprawe zwolmema ad podatku
od nieruchomaścr budynków mieszkamycn wreromazrnnycn lub rcn częścn narażonych rra lerenre
Rady

Mrerskrej

miasta Benz-na, w których wykonano remont elewacjr, rra przeprowadzenie remontu erewacri
budynku zrokalrzowarrego

pzy

uL

.

pobzonegu w obrebre...
uzyskana
pomoc ze środków

nr

zastała

....na dziarce

rrr

uzyskana zostaw/me

„

pubhcznych/nlepublrcznych

nd

następujących

organow/podmratow w podanej wysokośc!

Na

pnwerdzenre przedkradam do wglądu dokumenty w przenmromwer sprawre

dala

pedpis podalnlka

' N'repmmenrre
[(

r

za.

skreśhć

FRZEWf D'UCZ
eau-n
may ur

L

unkno-

m inschDesEnuMR-Jnmuanmxam

mm.")

qm.

1

