
Uchwała nr 332/XXXVIII/17 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności 
gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu 
pomocy de minimis z dnia 22 marca 2017 r. 

Uchwała nr 458/LI/18 zmieniająca Uchwałę Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej 
Łomży z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby 
działalności gospodarczej powadzonej na terenie miasta Łomża w ramach 
programu pomocy de minimis z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Na mocy uchwał zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

 budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności 
produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy 
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Łomża, pod 
warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności; 

 nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczone na potrzeby prowadzenia 
działalności produkcyjnej lub usługowej. 

 do 100 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej 
prowadzonej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone stałe miejsce 
pracy: a) na okres 12 miesięcy – w przypadku utworzenia do 2 miejsc pracy; b) 
w przypadku utworzenia każdego kolejnego miejsca pracy – okres zwolnienia, 
przedłuża się o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że łączny okres zwolnienia nie 
może przekroczyć 36 miesięcy (zapis dodany po zmianie) 

Przy czym przez 

 podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej uważa się 
– przedsiębiorcę prowadzącego działalność nie dłużej niż 6 m-cy liczone od 
momentu uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, 

 nowo nabyte budynki i budowle uważa się budynki i budowle nabyte po wejściu 
w życie uchwały. 

Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie stacji paliw, jak 
również budynków i budowli związanych z działalnością handlową. 

Okres zwolnienia wynosi 3 lata z wyjątkiem trzeciego tiret. 

Podatnik, który ma zamiar skorzystać ze zwolnienia jest zobowiązany złożyć wniosek 
w terminie 3 miesięcy od zajęcia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej 
lub nabycia nieruchomości, w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia. 

 

 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6035
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6560

