
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2017 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku 

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), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „do nieruchomości związanych z przesyłem energii elektrycznej”. 

2. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „złożenie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem prac związanych 

z inwestycją, a w przypadku nabycia nieruchomości – przed datą tego nabycia, pisemnego zgłoszenia zamiaru 

korzystania z pomocy według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Głowacki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

Poz. 1366
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