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UCHWAŁA NR XXXVII/348/2021
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego
regionalną pomoc inwestycyjną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 713 i poz. 1378) i art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia 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,
pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
(Dz.U. z 2019 r., poz. 297; z 2020 r. poz. 2343) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123,
poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401; z 2021 r. poz. 11,
poz. 159, poz. 180) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 54/485/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca, któremu przyznano prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, w trakcie
realizacji inwestycji początkowej tj. od rozpoczęcia do zakończenia jej realizacji, w terminie do dnia
31 stycznia każdego następnego roku, zobowiązany jest do przedkładania informacji o stopniu realizacji
etapów inwestycji początkowej wynikających z harmonogramu zawartego w zgłoszeniu o zamiarze korzystania
z regionalnej pomocy inwestycyjnej, wielkości poniesionych kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą
i o planowanym terminie zakończenia realizacji inwestycji początkowej na wzorze, stanowiącym załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Przedsiębiorca, któremu przyznano prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, w trakcie
realizacji inwestycji początkowej tj. w okresie od rozpoczęcia do zakończenia jej realizacji, w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych, może raz złożyć wniosek o przedłużenie terminu realizacji, w tym zmiany
terminów poszczególnych etapów realizacji inwestycji początkowej, przy czym całkowity okres realizacji
inwestycji początkowej nie może być dłuższy niż wskazany w § 5 ust. 1 pkt 5) uchwały.”.
§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje
się przepisy niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.
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2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Dźwiniel

