
 
UCHWAŁA NR  XXXIV/260/2013 

Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Prószków 

 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w 
Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XV/113/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r., nr 16, poz. 
404), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych następującymi uchwałami Rady Miejskiej w 
Prószkowie:  

1) Uchwałą nr XLIX/408/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 października 2006 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. 
z 2006 r., nr 89, poz. 2613);  

2) Uchwałą nr VIII/75/200 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r., nr 59, 
poz. 1848);  

3) Uchwałą nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. 
zmieniajcą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. 
z 2012 r., poz. 1619). 

§ 2. 
 

Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Prószkowie 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
 

Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Przewodniczący Rady 
                      /-/ 
           Klaudia Lakwa 


