
Uchwała Nr 864/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy 

regionalnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe 
miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 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. Nr 146, poz. 927) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane 
z nowymi inwestycjami na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 
w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 183 poz. 3252) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zrealizowanie nowej 

inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 
3 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie." 

2) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
"3. Za moment rozpoczęcia inwestycji przyjmuje się dzień uzyskania przez 

przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 1, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę." 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
"Zwolnienie przysługuje po spełnieniu pozostałych warunków określonych 

w rozporządzeniu 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. Nr 146, poz. 927)."

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

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

Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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