UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej
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 i 1378), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170) oraz § 1 ust. 2 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 2015 r. poz. 174), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 2343) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego z 2015 r. poz. 2745) zmienionej uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19 stycznia
2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016r. poz. 425) wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 12 ust. 2 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 roku” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. 1.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma moc

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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