UCHWAŁA NR XIV/70/2015
RADY GMINY OŁAWA
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami)
Rada Gminy Oława uchwala co następuje:
§ 1.
§ 8 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: "Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do
zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa.”
§ 2.
W załączniku nr 1 do uchwały treść pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie „ WNIOSEK o zwolnienie
z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis”.
§ 3.
Dodaje się § 4a następującej treści:
1. Ze zwolnienia i na warunkach, o których mowa w § 3 i § 4 może skorzystać również przedsiębiorca, który
zrealizował nową inwestycję lub poszerzył swoją działalność w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia
wejścia w życie przedmiotowej uchwały.
2. Okres zwolnienia w przypadkach wymienionych w ust.1 liczy się od dnia 1 stycznia 2016 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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