
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/286/17 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na terenie Gminy Wasilków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r, poz. 716 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

Gminy Wasilków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2017 r., poz. 2737), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, przysługuje  

na okres 3 lat,  nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 

objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu 

dokonania zgłoszenia – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia lub 

w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość pomocy, o której mowa  

w § 11 ust. 3”; 

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 10. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy 

inwestycja początkowa nie zostanie utrzymana przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 

 co najmniej 3 lat od daty zakończenia jej realizacji i gdy nie zostanie obsadzone każde stanowisko 

w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz gdy nie zostaną utrzymane miejsca pracy utworzone dzięki 

inwestycji początkowej przez okres 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Adam Półtorak 
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