
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/415/12 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na 

obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. – Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), na wniosek 

Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  

uchwala:  

§ 1. W Uchwale Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze, dokonuje się następujących zmian:  

- § 6 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie: zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 

roku, w zakresie zwolnienia na nowe inwestycje,  

- § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu przedsiębiorca musi 

przedłożyć wniosek o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 

obszarach objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na terenie gminy Zabrze, nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2013 roku, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zabrze  

 

 

mgr Marian Czochara 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2012 r.

Poz. 4744
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