
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/1189/21 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXIV/1639/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 

przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących  

działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401 i 1558), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIV/1639/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy 

inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4432), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014, 

z późn. zm.1)), zwanego dalej ''Rozporządzeniem'' – w szczególności niniejsza uchwała nie ma 

zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3, 4 i 5 oraz w art. 13 Rozporządzenia, jak i do 

pomocy przekraczającej próg ustalony z uwzględnieniem art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.”; 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 20% kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, maksymalna intensywność 

pomocy brutto dla małych przedsiębiorców nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą. 

3. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, maksymalna intensywność 

pomocy brutto dla średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą.”; 

3) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.”; 

                                                      
1) Dz. Urz. UE L 156.1 z 20.06.2017, Dz. Urz. UE L 215.3 z 07.07.2020 oraz Dz. Urz. UE L 270.39 z 29.07.2021. 
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4) w załączniku nr 5 po wyrazach „zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu” 

skreśla się wyrazy „Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014 r.”. 

§ 2. Dla inwestycji objętej wnioskiem złożonym po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, intensywność 

pomocy udzielonej na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć 

wielkości określonych dla tej inwestycji obowiązującej w dniu nabycia prawa do pomocy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Sergiusz Kmiecik 
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