
UCHWAŁA NR 830/XLVII/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 567/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych 

inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem  nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust.3 i art. 20b ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust.2, 
art.5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (jednolity tekst D.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 
927, z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 567/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, zmienia się § 21 ust.2 uchwały, który 
otrzymuje brzmienie: „2. Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2014 r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte 
w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2014 r.
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