
 

 

UCHWAŁA NR XXX/438/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 28 marca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na 

wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na 

terenie miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), 

w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 

warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927), po konsultacjach 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/526/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

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

tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 6, poz. 87), wprowadza się następujące zmiany:  

w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

"4. Uchwały nie stosuje się na obszarach miasta, dla których Rada Miejska w Jaworznie wyraziła zgodę 

na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.   

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 3274
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