
UCHWAŁA NR XXI/169/16
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji 

początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta Myszkowa

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 2016 r., poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 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 dnia 2 lutego 2015 r., poz. 174) oraz art. 4 ust. 1 i 
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 2016 r., poz. 296),

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 ustęp 1 uchwały Nr V/40/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji 
początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta Myszkowa (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z dnia 17 marca 2015 r., poz. 1564) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
miasta Myszkowa grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich 
części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 lit. a) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 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 2015 r., poz. 174), zwanego dalej 
„rozporządzeniem”, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji 
początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 lit. b) rozporządzenia, przez przedsiębiorców tworzących w jej ramach 
nowe miejsca pracy. Inwestycja początkowa zwana będzie dalej „inwestycją”.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta w 
Myszkowie

Jerzy Woszczyk
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