
  

UCHWAŁA NR 266/XXV/20 

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY 

z dnia 27 maja 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej  

na terenie miasta Łomża 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 

poz. 1170 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 2019 r. poz. 297) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878), Rada Miejska Łomży 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. poz. 1187) zmienionej Uchwałą 

nr 459/LI/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę nr 333/XXXVIII/17 Rady 

Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 

udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z dnia 2 marca 2018 r. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2’ w następującym brzmieniu:  

„2’. Termin zakończenia inwestycji początkowej, o której mowa w § 1 ust. 1 przypadający 

w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii i innych wprowadzonych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydłuża się do dnia 

31 grudnia 2020 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży 

Alicja Konopka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 2590
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