UCHWAŁA NR XXXIII/361/2014
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.
1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378 oraz Dz. U. z 2014 r.,
poz.40 ) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej jak też budynki lub ich części zaadoptowane do
prowadzenia tejże działalności wraz z gruntami z nimi związanymi i zajętymi na działalność, pod warunkiem
faktycznego wykorzystania ich do tej działalności.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle w stosunku do których wydano
pozwolenie na użytkowanie po dniu 31.12.2013 r.
§ 2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).
§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następnego po złożeniu wniosku przez podatnika, jednak nie dłużej
niż przez dwa lata, licząc od 1 stycznia roku następnego po zaistnieniu zdarzenia wymienionego w § 1 ust. 1 albo
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, o której mowa
w § 1 ust. 1
2. Podatnik zamierzający skorzystać z pomocy wraz z wnioskiem zobowiązany jest przedłożyć:
1) charakterystykę i opis nieruchomości, która ma być objęta zwolnieniem,
2) dokument potwierdzający faktyczne prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zwolnienia,
3) pozwolenie na użytkowanie nieruchomości, których ma dotyczyć zwolnienie,
4) informację o nieposiadaniu lub wysokości posiadanych zaległości w zakresie zobowiązań publicznoprawnych,
5) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w roku złożenia wniosku oraz w dwóch poprzedzających go
latach kalendarzowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
6) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia.
§ 4. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić
Wójta w terminie14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
2. Podatnik traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku
podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki nieprawnie korzystał ze zwolnienia.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 kwota niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową.
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6. Podatnik , do którego znajduje zastosowanie zwolnienie z niniejszej uchwały, jest zobowiązany do
przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego informacji, o których mowa w par.3 ust. 2 pkt
7, z zastrzeżeniem ust.1 par. 4.
7. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia
organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie 14 dni od zaistnienia
tego faktu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Program pomocowy wprowadzony Uchwałą Nr XV/155/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca
2008 r. w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca obowiązuje do zakończenia okresu zwolnienia
przyznanego na jej podstawie.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Pomorskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

2. Uchwała traci moc obowiązującą z dniem 31.12.2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Gminy Stężyca w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach
pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Stężyca, wymagał zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co
zostało dopełnione pismem z dnia 19 marca 2014 r. Prezes UOK i K pismem z dnia 31 marca 2014
r., na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) zgłosił zastrzeżenia,
dotyczące usunięcia z uchwały zapisów dotyczących informacji o sytuacji ekonomicznej
wnioskodawcy oraz określenie terminu obowiązywania uchwały. Powyższe zastrzeżenia zostały
uwzględnione w projekcie uchwały
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