
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR  86/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 Z DNIA  19 stycznia 2009 r. 
  

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/706/08 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
 Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/706/08 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub 
ich części, w których wykonano remont elewacji. 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
 
             / - / 

 
  



 

 
druk nr       Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
      
        

Uchwała  
Rady Miasta Krakowa 

z dnia  
 

w sprawie 
zmiany uchwały Nr LVI/706/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano 
remont elewacji 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 7 ust. 3 i art. 20 d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
 W uchwale Nr LVI/706/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano 
remont elewacji wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 9 wyrazy „w Załączniku Nr 4” zastępuje się wyrazami „w załączniku Nr 6”, 
2) w § 3 ust. 2 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”, 
3) w § 4 ust. 2 pkt 6 wyrazy „załączniki Nr 5” zastępuje się wyrazami „załącznik Nr 5”, 
4) w § 4 ust. 2 pkt 9 wyrazy „załącznika Nr 4” zastępuje się wyrazami „załącznika Nr 6”, 
5) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej uchwały, 
6) dodaje się załącznik Nr 5 do uchwały w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej 

uchwały, 
7) dodaje się załącznik Nr 6 do uchwały w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2  
 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych po 
dniu 10 grudnia 2008 r. 

 
Prezydent Miasta Krakowa  
                 / - /  
    

 



 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr LVI/706/08 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2008 r. 

  ……………………………………………..      

  ……..……………………………………… 

  …………………………………………….. 

        Imię i nazwisko (nazwa) podatnika 

         oraz adres zamieszkania (siedziby) 

  

          O Ś W I A D C Z E N I E 

 

   Wykonując obowiązek wynikający z § 4 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr  

  ………………..Rady Miasta Krakowa z dnia ………………….. w sprawie 

  zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 

  wykonano remont elewacjii 

   oświadczam, że na pokrycie kosztów, o których mowa w uchwale, na 

  przeprowadzenie remontu elewacji o powierzchni………….m2  budynku 

  zlokalizowanego przy ul.……………………………….nr……….położonego 

  w obrębie……………..na działce nr…………. uzyskałem pomoc ze środków 

  publicznych od następujących organów w podanej wysokości: 

 

  …………………………………………………………….; 

  …………………………………………………………….; 

  …………………………………………………………….. 

  Na potwierdzenie przedkładam do wglądu dokumenty w przedmiotowej  

  sprawie. 

 

……………………………  ……………………… 

              data    podpis podatnika 



 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr LVI/706/08 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2008 r. 

 

  ……………………………………………..      

  ……..……………………………………… 

  …………………………………………….. 

        Imię i nazwisko (nazwa) podatnika 

         oraz adres zamieszkania (siedziby) 

 

  

  O Ś W I A D C Z E N I E 

 

    Wykonując obowiązek wynikający z § 4 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Krakowa z dnia ……………….w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji  

      oświadczam, że na wyremontowanej elewacji budynku lub jego części są 

zamieszczone nośniki informacji wizualnej (nie są zamieszczone) zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. * 

Na potwierdzenie przedkładam dokument w przedmiotowej sprawie.*  

 

 ……………………………                  ………………………………. 

         data     podpis podatnika 

* podkreślić właściwe i niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr LVI/706/08 
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2008 r. 

 
§ 1 

 
1. Zwolnienie, o którym mowa w uchwale, stanowiące pomoc de minimis zgodną 

z warunkami  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
nie ma zastosowania do: 

1) podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa 
i akwakultury; 

2) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej 
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2); 

3) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku 
I do Traktatu w następujących przypadkach: 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości 
takich produktów zakupionych od producentów surowców lub 
wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte 
pomocą; 

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części 
lub w całości producentom surowców; 

4) działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

5) podmiotów  działających w sektorze węglowym; 
6) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarobkową w zakresie 

drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego; 

7) podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 
z 1.10.2004);  

8) działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów 
krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w uchwale, stanowiące pomoc de minimis zgodną 
z warunkami  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
nie ma zastosowania do:  

1) pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów 
wprowadzonych do obrotu; 

2) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem, a mianowicie 
pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, 



 

z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

3) pomocy uwarunkowanej preferowaniem towarów krajowych w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy; 

4) podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 
z 1.10.2004). 

3. Zwolnienie, o którym mowa w uchwale, stanowiące pomoc de minimis zgodną 
z warunkami  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. nie 
ma zastosowania do: 

1) pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów 
wprowadzonych do obrotu; 

2) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem, a mianowicie 
pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, 
z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

3) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

4) pomocy przeznaczonej na zwiększenie zdolności połowowej pod względem 
tonażu i mocy, określonej w art. 3 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, 
chyba że dotyczy to pomocy na modernizację głównego pokładu, określonej 
w art. 11 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia; 

5) pomocy na zakup i budowę statków rybackich; 
6) podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 
z 1.10.2004). 

§ 2 
 

1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie podlegający wyłączeniu na 
podstawie § 1 ust. 1 niniejszego załącznika (za wyjątkiem prowadzącego działalność 
w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunków 
określonych w uchwale, może skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że wartość 
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w 
okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro. 

2.  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego nie 
podlegający wyłączeniu na podstawie § 1 ust. 1 niniejszego załącznika, przy 
zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze 
zwolnienia pod warunkiem, że wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza 
kwoty stanowiącej 100 tys. euro.  

3. Podatnik prowadzący działalność związaną z produkcją podstawową produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską nie podlegający wyłączeniu na podstawie § 1 ust. 2 niniejszego załącznika 
przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze 
zwolnienia pod warunkiem, że wartość  pomocy brutto łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku 



 

kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza 
kwoty stanowiącej 7 500 euro.  

4. Podatnik prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwórstwem 
i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa określonych w art.1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz.. UE L 17 
z 21.1.2000) nie podlegający wyłączeniu na podstawie § 1 ust. 3 niniejszego 
załącznika przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może 
skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że wartość  pomocy brutto łącznie z 
wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza 
kwoty stanowiącej 30 000  euro.  

 

§ 3 

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną 
oraz sposób finansowania korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy 
uchwały zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów  wyszczególnionych w § 4 uchwały 
oraz dodatkowo: 

1) informacji o przedsiębiorcy - na druku nr 1; 
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych przez organy uprawnione do 

udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkości otrzymanej 
pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik 
występuje o zwolnienie oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - na druku 
nr 2; 

3) w przypadku nie otrzymania pomocy de minimis do dnia składania wniosku 
o udzielenie zwolnienia na mocy uchwały, oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy 
de minimis w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku nr 3; 

4) informacji o każdej innej pomocy publicznej jaką podatnik otrzymał  w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały, zawierającej wskazanie dnia  
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy, przeznaczenia i wielkości pomocy zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy 
(Dz. U. Nr 61, poz. 413) lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał - na druku 
nr 4; 

5) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualnego 
wypisu  z Krajowego Rejestru Sądowego; 

6) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1.10.2004) - na 
druku nr 5. 

§ 4 

1. Organ udzielający pomocy de minimis na warunkach określonych w uchwale wydaje 
zaświadczenie sporządzone na właściwym formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o 



 

pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 
53, poz. 354) potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis. 

2. Dniem udzielenia pomocy jest dzień 15 stycznia roku podatkowego za który 
przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy uchwały. 

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy. 

 
  Druk nr 1  

  PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 

 Pełna nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy:     

       

 ...............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

  

 Adres siedziby/zamieszkania przedsiębiorcy: 

 …………………………………...........................................................................

 ...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................... 

 Numer identyfikacyjny REGON: 

 ............................................................................................................................... 

 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 ...............................................................................................................................

 Klasa PKD a) 

 ………………………………………………………………………………… 

 Forma prawna przedsiębiorcy: 

 ...............................................................................................................................  

 Wielkość przedsiębiorcy b): 

 ............................................................................................................................... 

 Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z 

 wnioskowaną  pomocą: 

 ………...………………......................................………………………………

 ……………….………………………………………………………………… 

 Nr telefonu: ………………………………. 

 Konto e-mail………………………………. 

 



 

  ………………………………………….. ………………………………… 

                            data         podpis przedsiębiorcy 

 

a. należy wpisać klasę rodzaju działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności – (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), oraz dodatkowo 
skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji ”/07”. Do dnia 31 grudnia 2009 r. 
w przypadku przedsiębiorców, w stosunku do których nie zostało dokonane 
przeklasyfikowanie według PKD 2007, należy podać klasę rodzaju 
działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji  Działalności – (Dz. U. Nr 
33, poz. 289 z późn. zm.) oraz  dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej 
klasyfikacji ”/04”; 

b. określić zgodnie z zasadą określoną w Załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - publ. Dz. 
Urz. UE L 214 z 09.08.2008). 

 
Druk nr 2 

 
 
 
……………………………………………..      
 
……..……………………………………… 
 
…………………………………………….. 

    Nazwa przedsiębiorcy 
                  (imię i nazwisko) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr ……………….Rady Miasta 
Krakowa z dnia………………….w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji  
 oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat  
poprzedzających bieżący rok kalendarzowy otrzymałem pomoc de minimis (pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)* w łącznej wartości brutto …………………….zł, 
stanowiącej równowartość ………………euro.  
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
     data       podpis przedsiębiorcy 
 
* podkreślić właściwe 

 
 
 



 

Druk nr 3 
 
 
……………………………………………..      
 
……..……………………………………… 
 
…………………………………………….. 

    Nazwa przedsiębiorcy 
                  (imię i nazwisko) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr …………………Rady Miasta 
Krakowa z dnia…………………….w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji  
 oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat 
poprzedzających bieżący rok kalendarzowy nie otrzymałem pomocy de minimis (pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)* od jakiegokolwiek organu uprawnionego do 
przyznania pomocy ze środków publicznych. 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
     data       podpis przedsiębiorcy 
 
* podkreślić  właściwe 
 

 Druk nr 4 
 
 
……………………………………………..      
 
……..……………………………………… 
 
…………………………………………….. 

  Nazwa przedsiębiorcy 
                   (imię i nazwisko) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

 Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr ………………………Rady Miasta 
Krakowa z dnia………………….w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji  



 

 oświadczam, że nie uzyskałem żadnej innej pomocy publicznej (uzyskałem inną 
pomoc publiczną w łącznej wartości brutto………………..zł, stanowiącej 
równowartość…………………..euro) w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych z którymi związana jest pomoc de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie) * udzielana na podstawie uchwały.  
 

 
 

…………………………………………..  ………………………………………….. 
data      podpis przedsiębiorcy 

 
 
* podkreślić właściwe 
 
 

Druk nr 5  
 
 
…………………………………………….. 
 
……..……………………………………… 
 
…………………………………………….. 

Nazwa przedsiębiorcy 
              (imię i nazwisko) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr ………………………Rady Miasta 
Krakowa z dnia………………………….w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji  
 oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1.10.2004). 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
  data      podpis przedsiębiorcy 



 

UZASADNIENIE 

 

 Rada Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 2008 r. podjęła uchwałę Nr XLI /500/08 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta dotyczących wsparcia dla 

remontów budynków, w tym remontów elewacji na terenie Miasta Krakowa. 

 W wykonaniu tej uchwały, w dniu 5 listopada 2008 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 

uchwałę Nr LVI/706/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub 

ich części, w których wykonano remont elewacji. 

 Jak wynika z analizy treści uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego nr 725 poz. 5077 z dnia 26 listopada 2008 r. w podjętej 

i opublikowanej uchwale brak jest części załączników, co w efekcie uniemożliwia 

podatnikom prawidłowe złożenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 Przedkładany projekt uchwały ma na celu usunięcie braków nie zmieniając założeń 

podjętej w dniu 5 listopada 2008 r. uchwały. 


