
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/1192/21 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XV/268/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji 

powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta 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 XV/268/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zwolnień  

od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji 

powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 3763), wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zielonym dachu – należy przez to rozumieć nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione  

na dostosowanym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 6 cm  

(w tym maty wegetacyjne) umożliwiającym ich wielosezonową wegetację;”; 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r.”. 

§ 2. Do zielonych dachów i ogrodów wertykalnych wykonanych lub zainstalowanych przed wejściem 

w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 7 ust. 1 zmienianej uchwały, 

który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Sergiusz Kmiecik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 grudnia 2021 r.

Poz. 5740
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