UCHWAŁA NR 570/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla
przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej
1 000 000 zł
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.
2017r., poz. 1875 / oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zmianami / w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz 1808 ze zmianami
/ uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia
zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących
w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł zmienia się treść:
1) § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zwalnia się na okres 5 lat od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich
części stanowiące nową inwestycję i:
1) będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, lub
2) dzierżawione od Gminy Miasta Radomia na okres nie krótszy niż 10 lat przez przedsiębiorcę
- który na terenie Radomia zrealizuje nową inwestycje o wartości przekraczającej 1 000 000 zł netto
/słownie: jeden milion złotych netto/ i utrzyma działalność gospodarczą związaną z tą inwestycją przez cały
okres zwolnienia”;
2) § 8 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, w tym zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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