
UCHWAŁA NR XL/750/13
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości, od podatku rolnego i podatku leśnego gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  iart. 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.), art. 13e ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381), art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465) oraz art. 4  ust. 1  i 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 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów 

Rada Miasta Chorzów 
uchwala 

§ 1. Uchylić z dniem 31 grudnia 2013 . uchwałę Nr V/34/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, od podatku rolnego i podatku leśnego gruntów 
stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Chorzów

Henryk Wieczorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7842
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