
UCHWAŁA NR L/1240/13
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr III/15/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków 
technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/15/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków 
technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia (Dz.Urz. Woj. 
Doln. z 2007 r. Nr 3, poz. 18) w § 21 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwała obowiązuje do dnia, o którym mowa w § 9  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 
1402).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 
1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 232, poz. 1378.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 6383
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