
UCHWAŁA Nr || / 15/ 2006
RADY GM|NY W STAREJ BŁoTN|cY

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie:
zwo|nień z podatku od nieruchomości w związku ze wspieraniem nowych
inwestycji Iub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją'

Na podstawie ań '  18 ust '  2 pkt  8.  ań '  40 ust '  1 .  ań '  41 ust .  1 Ustawy z dnia 8 marca 199or '  o
samorządzie gminnym (tekst jedno|ity Dz' u' z 2001r' Nr ,l42. poz. 1591, z2002r. Nr 23. poz. 22o ' Nr 62,
poz.  558,  Nr 113,  poz.  984,  N I53,  poz.  1271,  Nr 214,  poz.  1800; z  2003r.  Nr 80,  poz.  717,  N( 162,  poz_
1586, z  2004r.  Nr '102,  poz.  1055,  Nr.116,  poz.  1203,  Nr 214,  poz.  1806 z 2005 ( .  Nt  172,  poz.  1441,  Nr
175,  poz '  1457 z 2006 r '  Nr 17 '  poz '  128 '  Nr 181.  poz.  1337) '  ań-  7 ust .  3 ustawv z dnia 12 stvczn ia 1991r '
o podatkach i opłalach tokatnych, ( tekst jedno|ity Dz' IJ' z2006 r. Nr 121' po,' a++1' oraz Rozpoządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r' W sprawie udzielania przez gminy pomocy regionainej na
Wspieranie nowych inwestycji |ub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowq inwestycjq(Dz' U. z
2006 r' Nr 142, poz. '|o17) W ce|u wspierania pŻedsiębiorców rozpoczynających działa|nośc
gospodarczą i dokonujących nowych inwestycji powodujących utworzenie nowych miejsc pracy' Rada
Gminy w Starej Błotnicy uchwa|a, co następuje:

$1 '  1.  Zwaln ia s ię z  podatku od n ieruchomości  _ grunty '  budynki ,  budow|e |ub ich częŚc i
związane z prowadzeniem działa|ności gospodarczej' będące W posiadaniu podatnikÓW na
zasadach i warunkach okreś|onych W Rozpoządzeniu Rady |\/inistrów z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji tub
tworzenie nowych miejsc pracy zwiqzanych z nowq inwestycjq i niniejszej IJchwale'

$ 2. ,l. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty' budynki, budowle |ub ich części zajęte na
prowadzenie działa|ności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką
działa|ność na terenie gminy.
2' Zwo|nienie, o ktÓrym mowa W ust.1 , pŹysługuje na okres 1 roku licząc od dnia rozpoczęcia
działaIności gospodarczej'
3' zwo|nienie' o którym mowa W ust' ,l moŻe być udzie|one po spe,łnieniu następujących
warunKow:

1) Pzedsiębiorca dokona na terenie gminy
utwoŹenIem nowego przedsiębiorstwa,

nowej inwestyc.Ji w środki trwałe związane z

2) Udział Własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co
najmniej 25%,

3) Działa|ność gospodarcza związana z daną inwestycją, będzie prowadzona co najmnle';
pzez 5lat od dnia zakończenia inwestycji' inwestyc1a będzie utrzymana pŻez okres co
najmniej 5 |at od dnia jej zakończenia

$ 3. 1. ZwaInia Się z podatku od njeruchomości prz edsięb|orców' którzy zrea|izu)ą na terenie
gminy stara Błotnica nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działa|ności gospodarczej'

I N niejsza ustawa dokonuie w fakrcsie swojej regu|aĆji wdroźenia następujących dy.ektyw Wspó not eufoPe]skich
1) dyrektywy 92l106/EWG z dn|a 7 grudnia 1992 r w splawie iJstanowenia wspó|nych zasad d|a niektórych typów tfansponu

kombinowanego towaróW m ędzy państwami czł']nkowsk mi (Df Urz' WE L 36a f fl 121992'
2) dyrcklnvy 1999/62twE z dnia 17 czeŃe 1999 r w splawe pobieran a opłal za użylkowane niektórych typów inflaskuktuly przez

pojazdy c ęzarowe (0z Urz WEL'z20 07 1999)
Dane dotyczące oqłoszenia aktów prawa lJnij Eulopeiskiel zamiesfczone w nin|e]szej uś1aw|e ' z dniem Uzyskania prze. Rzeczpospo|iq Po ską
cfl]nkostwa w Un|i E!ropejskiej. dotycząogłoszen a tych aktów w dzienn ku |Jrzędowym Un i Europejskiej. wydan € spec]a]fie



pod Warunkiem utworzenia, nie pÓŹniej nii W okresie 2 |at od dnia zakończenia inwestycji,
nowych miejsc pracy z nią związanych.
2' ZWo|nlenie pzysługuje na okres:

1) 12 miesięcy _ jeś|i w wyniku inwestyc.1i utwoŻono co najmniej 2 miejsca pracy'
2) 24 miesięcy - jeś|i w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy'
3) 36 miesięcy - jeś|iW Wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy'

3. Zwo|nienie od podatku przysługuje' jeże|i zwiększony poziom zatrudnieńia zostanie
utrzymany przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

$ 4. Na warunkach, o których mowa W $ 3, ze zwo|nienia może róWnież skozystaó
prz edsiębiorca' który poszeŹa swoją działaIność. ZWoInienie z podatku obejmuje wóWczas ty|ko
nową inwestycję, tj' nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budow|e |ub ich części
pfeznaczone na prowadzenie działaIności gospodarczej.

s 5' 1. Na początku kaŻdego roku podatkowego do dnia 31 stycznia, podatnik kozystający ze
zwo|nienja o którym mowa W s 2 |ub ze zwolnienia o którym mowa w $ 3 lub ze zwolnienia o
którym mowa w $ 4 jest zobowiązany przedłoŻyć Właściwemu organowi podatkowemu
informacje dotyczące:

1) wie|kości poniesionych nakładóW inwestycyjnych,
2) poziomu zatrudnienia,
3) kosztów zatrudnienia pracownikÓw,
4) wielkoŚci pomocy publicznej uzyskanej przez pŻedsiębiorcę na utworzenie nowe1

inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy
2. W przypadku utraty WarunkóW uprawniających do zwolnienia' podatnik jest zobowiązany
powiadomiÓ pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia Wystąplenia okoIicznosc|
powodujących utratę prawa do zwo|nienia'
3' Podatnik' o którym mowa W ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca,
następującego po miesiącu W ktÓrym Wystąpiły oko|iczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik, który nie dopetnił obowiązku okreś|onego w ust' 2 traci prawo do zwo|nienla oo
początku roku podatkowego, w którym wystąpiły oko|iczności powodujące utratę tego prawa'
5' Podatnik, który Wprowadził w błąd organ podatkowy co aó spełnienia warunków,
uprawniających do uzyskania zwo|nienia, traci prawo do zwo|nienia za całV okres orzez iaki
korzystał ze zwoInienia'
6. Podatnicy, o których mowa W ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty na|einego podatku wraz z
odsetkami.

s 6' Wie|kośó maksymalnej intensywności pomocy' została okreś|ona w rozpozadzeniu o
którym mowa w $1 ninie.1szej Uchwały'

s 7. 1' Podmiot, ktory zamiefa skozystaĆ ze zwo|nienia o którym mowa W s 2 |ub ze zwolnienia
o ktÓrym mowa W $ 3 |ub ze zwolnienia o ktÓrym mowa W $4 jest zobowiązany zgłosió
właściwemu organoWi podatkowemu zamiar skorzystania z pomocy'
2' Zgłoszenie o którym mowa W ust. 1 powinno byÓ w formie piśemnej i powinno co najmniej
zaWierać:

'1) dane wnioskodawcy
2) numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej Ntp,
3) k|asy rodzaju podstawowej działa|ności według Po|skiej K|asyfikacji Działa|ności formy

prawnej przedsiębiorcy
4) wieIkoŚci pzedsiębiorcy'
5) termin rozpoczęcia nowej inwestycji |ub utwozenia nowych miejsc pracy związanycn z

inWestycją,



6) termin zakończenia nowej inwestycji |ub utwozenia nowych miejsc pracy związanych z
inWestycją'

7) oznaczenie miejsca nowej inwestycji |ub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z
inwestycją'

8) oznaczenie rodzaju działa|ności gospodarczej, której ma SłuiyĆ nowa inwestycja
3. Zgłoszenie o którym mowa W ust. 1 pfedsiębiorcy mogą składaÓ W terminie od dnia wejścia
W życie niniejszej Uchwały, nie póŹniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

s 8. 1' Zwo|nienia W podatku, o których mowa W niniejszej uchwale pzyznaje się na
indywidua|ny Wniosek podatnika' z zastrzeŻeniem ust. 2. Wniosek o pzyznanie zwo|nienia
na|eŻy złozyć nie póŹniej niŻ do końca roku podatkowego, W ktÓrym podatnik nabył prawo do
zwolnienia.
2. Jeż.'e|i zwo|nienie dotyczy osób prawnych' Jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
posiadających osobowości prawnej, osoby te składają dek|arację na podatek od nieruchomości.
3. Jeś|i zwo|nienie dotyczy osób fizycznych prowadzących działaIność gospodarczą, osoby te
składają informację na podatek od nieruchomoŚci'

s 9. Inwestycje o których mowa W s 2 is 3 i$ 4 niniejszej Uchwały m uszą się rozpocząó po d niu
0,l stycznia 2007 r' i zakończyó do dnia 31 grudnia 2010 roku

$ 10. Wykonanie uchwały powierza się WÓjtowi Gminy'

$ 11. Uchwała Wchodzi W iycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym
Województwa Mazowieckiego

PRZEwoDNICZĄCY

BADY GMINY':7; -i;'' 7;,., :t /
Krzysztof Rtlkiciński .


