
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,  

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i poz. 1579), § 14 ust. 5 w związku z § 1 Roz-

porządzenia 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, po-

moc 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 

Łowiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo 

wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty.  

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego; 

4) autobusy, nabyte po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 uchwały, związane z działalnością go-

spodarczą, stanowiące własność przedsiębiorcy, który zrealizuje na terenie Gminy Miasto Łowicz nową 

inwestycję (nabędzie pojazd) i utworzy nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją. 

§ 2. 1. Pomoc będzie udzielana w wysokości i na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomo-

ści oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę re-

kreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz.174), zwanego dalej Rozporządzeniem, 

do którego zastosowanie mają wskazane w nim przepisy rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014, str.1). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1478



2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przysługuje na wa-

runkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1 wraz z uwzględnieniem 

zapisów niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, o którym mowa w  

§ 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, przysługuje na wspieranie inwestycji początkowej lub inwestycji począt-

kowej na rzecz nowej działalności gospodarczej lub na tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwesty-

cji początkowej. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na wspieranie 

inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej przysługuje (przy 

zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres: 

1) 1 roku – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 1,5 miliona złotych; 

2) 2 lat – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 3 miliony złotych; 

3) 3 lat – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 5 milionów złotych. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na tworzenie 

nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej dzia-

łalności gospodarczej przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres: 

1) 1 roku – jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost 

netto liczby pracowników o 10; 

2) 2 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost 

netto liczby pracowników o 15; 

3) 3 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost 

netto liczby pracowników o 25; 

4) 4 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost 

netto liczby pracowników o 40; 

5) 5 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost 

netto liczby pracowników o 50. 

4. Zwolnienie z podatku od środków transportowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, na 

tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz 

nowej działalności gospodarczej przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) 

na okres: 

1) 1 roku podatkowego, jeżeli podatnik utworzył 2 nowe miejsca pracy i nie została przekroczona wartość do-

puszczalnej intensywności pomocy; 

2) 2 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 4 nowe miejsca pracy i nie została przekroczona wartość do-

puszczalnej intensywności pomocy; 

3) 3 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 6 nowych miejsc pracy i nie została przekroczona wartość do-

puszczalnej intensywności pomocy; 

4) 5 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 10 lub więcej nowych miejsc pracy i nie została przekroczona 

wartość dopuszczalnej intensywności pomocy. 

§ 4. Warunkiem udzielenia pomocy w formie zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały jest do-

konanie, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją (nabyciem środka transportowego), zgłoszenia 

zamiaru korzystania z pomocy. 

§ 5. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają grunty, budyn-

ki lub ich części, budowle lub ich części, w których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność insty-

tucji finansowych, działalność handlowa o powierzchni powyżej 200 m2, działalność w zakresie najmu lub 

dzierżawy nieruchomości oraz związane z dużymi projektami inwestycyjnymi oraz środki transportowe, nabyte 

na potrzeby w/w działalności gospodarczej. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w spra-

wie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Miasta Łowicza w ramach 

pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2016 r. poz. 1000). 

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

wództwa Łódzkiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Michał Trzoska 
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