
 

 

UCHWAŁA NR 246/XXVII/16 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom  

na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis 

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 2016 r. poz.446, poz.1579), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity z Dz. U. 2016 r. poz.716, poz.1579) Rada Miejska w Nowej Rudzie 

uchwala: 

§ 1.  W uchwale Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie 

przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy  

de minimis, zmienioną uchwalą Nr 474/LV/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 listopada 2014, 

uchwałą Nr 15/II/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałą  

Nr 220/XXIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w § 6 ust.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „zajęte na prowadzenie działalności przez inkubatory 

przedsiębiorczości, prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu, czyli mikroprzedsiębiorcę, małego  

lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 

przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe 

i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości”. 

2. § 7 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie wymienione w § 6 ust.1 pkt 4 oraz w § 7 ust.1, dotyczące 

nieruchomości zajętych na Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Noworudzkie Centrum 

Przedsiębiorczości, nie przysługuje w zakresie przekazania do korzystania z nieruchomości lub jej części  

na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze 

zawartej z tym samym podmiotem, jeżeli łączny okres trwania umów przekracza trzy lata, jednak nie dłużej  

niż do dnia obowiązywania niniejszego programu”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Behan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 5534
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