
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/269/20  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Góra w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie 

nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Rozporządzenia  Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE 

L 215/3) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/179/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra w celu udzielenia pomocy regionalnej na 

wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2776) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji 

inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31.12.2021 r.”; 

2) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2021 r.”. 

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

Województwa Dolnośląskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry: 

Arkadiusz Szuper 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 7246
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