
 

 

UCHWAŁA NR XL/313/17 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5  

w związku z § 1 ust. 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 Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

§ 2. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku 

w którym budowa została zakończona, nowo wybudowane budynki lub ich części oraz rozbudowane 

i nadbudowane części budynków a także budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek podatkowy, jeżeli wartość inwestycji 

stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w ww. dniu wyniosła: 

1) do 20 milionów złotych włącznie – na okres jednego roku, 

2) powyżej 20 milionów złotych do 30 milionów złotych włącznie – na okres dwóch lat, 

3) powyżej 30 milionów złotych – na okres trzech lat.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

R. Kasprowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 3610
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