UCHWAŁA NR 39.IV.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 20 grudnia 2018 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 (jednolity tekst
Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1445, 1669, 1693, 1722), art. 4 ust. 1,
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 stycznia 2015r. 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,
pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
(Dz. U. z 2015 r., poz.174, z 2018 r. poz. 45)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W Uchwale 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) zmienionej Uchwałą Nr 615.XLV.2017 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017r. 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 (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. 5533) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 6.1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „§ 6.1 Podmiot zamierzający ubiegać się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia
zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
początkowej, najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.”;
2) zmienia się w § 12 ust. 2. uchwały, który otrzymuje brzmienie:„ 2. Uchwała obowiązuje do dnia
31.12.2020 r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres
w niej przewidziany.”;
3) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada siedziby na terenie
miasta Częstochowy, w okresie korzystania z pomocy jest on zobowiązany do posiadania na terenie miasta
Częstochowy zakładu lub oddziału.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
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§ 3. 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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