UCHWAŁA NR 615.XLV.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej
pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub
prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz w związku
z § 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 2015 r. poz. 174)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 393.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października
2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej
na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność
badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy (Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5562) skreśla się
sformułowanie: „2. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg
z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)” oraz odpowiednio
zmienia się numerację kolejnych załączników.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. Zmiany dokonane niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wniosków o udzielenie regionalnej pomocy
inwestycyjnej złożonych od wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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