
UCHWAŁA NR 773/XLVI/2014
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych 

inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 
1172 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 171/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r., Nr 141, poz. 4525) wprowadza się następującą 
zmianę:

§ 16. ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

„Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 30 czerwca 
2014 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

 

 Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4810
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