
UCHWAŁA NR XXVIII/464/16
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/287/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

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

o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku 

od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, 

pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015r., poz. 174)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/287/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielania przez 

Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną:

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Zwolnienie z tytułu realizacji inwestycji początkowej, o której mowa w § 1 przysługuje, jeśli spełnione zostaną 

łącznie następujące warunki:

- zakończenie inwestycji początkowej w okresie 2 lat od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały;

- poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w kwocie co najmniej 200.000 zł.".

b) § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Beneficjent pomocy zobowiązany jest przez okres korzystania ze zwolnienia, nie krócej jednakniż przez 5 lat, 

a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat - od daty zakończenia realizacji inwestycji, 

do przedkładania w terminie do 31 stycznia za każdy rok podatkowy sprawozdańwg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do uchwały.".

c) § 10 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku niespełnienia warunków, 

od których uzależnione jest to zwolnienie, udzielone na zasadach przewidzianychw przepisach 

Rozporządzenia i Uchwały. Utrata zwolnienia następuje za cały jego okres,a przedsiębiorca zobowiązany jest 

do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, stosownie do postanowień ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2015r., poz.613 z późn. zm.).".
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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