
UCHWALA NR XV1II/124//2016
RADY GJVIINY OSTROWEK

z d n i a 28 pazdziernika 2016 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci z tytulu realizacji nowych inwestycji i
tworzenia nowych miejsc pracy na tcrenie gminy Ostrowek w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446. 1579), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 styczmia 1991 r. o podatkach i oplatach
lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. I .Zwalnia si? od podatku od nieruchomosci, na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale,
budynki lub ich czesci, budowle lub ich cz9sci zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz
rolnicza lub lesna i bedace w posiadaniu podatnikow, ktorzy urworzyli nowe miejsca pracy zwiazane
z nowa inwestycja na terenie gminy Ostrowek.

2. Ilekroc w uchwale jest mowa o "nowej inwestycji" - nalezy przez to rozumiec:

l )nowo wybudowane lub rozbudowane budynki lub ich czesci oddane do uzytkowania po 1 stycznia
2017roku;

2) nowo nabyte budynki - nabyte po 1 stycznia 2017 roku, w ktorych nie byla prowadzona dziafalnosc
gospodarcza;

3) budynki zaadaptowane do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej po 1 stycznia 2017 roku, ktore
wczesniej nie byty wykorzy sty wane do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

3. Ilekroc w uchwale jest mowa o utworzeniu nowych miejsc pracy - nalezy przez to rozumiec:
przyrost zatrudnienia w stosunku do sredniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesiecy
poprzedzajacych zakoriczenie nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pelnym
wymiarze czasu pracy.
W przypadku nowych przedsiebiorstw funkcjonujacych na rynku w okresie krotszym niz 12 miesiecy
uwzglednia sie okres krotszy od wymagancgo, to jest maksymalnie mozliwy do wykazania.

§ 2. 1. Zwolnienie, o ktorym mowa w § 1 ust. I niniejszej uchwaly przysluguje na okres:

1) 3 lat jezeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy;

2) 4 lat jezeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;

3) 5 lat jezeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.

.'. / \ \ o l n i c n i c / p i ' d i i l k i i p i / \ ' , l u u u j c . |c/ch ?wieks/on> pn/ iom / a i r i u l n i c n i a /o^ianic u l r / \ i n ; i n \z okres zwolnienia oraz kolejnc 12 miesiecy.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy zwiazanych z now^ inwestycj^ uwaza sic za spelniony
w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w okresie:

1) trwania rcalizacji nowej inwestycji;

2) 12 miesiecy od dnia zakoriczenia realizacji nowej inwestycji.

§3. 1. Zwolnienie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaly przyshiguje od momentu
powstania obowi^zku podatkowego.

2. W pr/.ypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia od podatku od
nieruchomosci, poprzez jego zwiekszenie i przekroczenie kolejnego progu, okres zwolnienia wydluza sie
do okresu wskazanego w danej kategorii zwolnienia.

Id: FB10ABFB-AD28-4AFA-B4D4-OB6EC8D01757. Podpisany Strona 1



3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 warunck zwiekszenia poziomu zatrudnienia uwaza sie za
spelniony, jezeli nowe miejsca pracy zwiazane z nowa inwestycjq powstana, w okresie trwania
zwolnienia.

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia od podatku od
nieruchomosci lub w okresie 12 miesiecy po jego zakoriczeniu poprzez jego zmniejszenie do poziomu
wskazanego w danym progu przedsiebiorca korzysta z okresu zwolnienia okreslonego nizszq kategoria.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 przedsiebiorca jest zobowiazany do zaplaty podatku od
nieruchomosci za okres, w ktorym korzystal ze zwolnienia poczawszy od zakoriczenia okresu zwolnienia
okreslonego w § 2 niniejszej uchwaly.

6. Przedsiebiorca, ktory nie dopeinit warunkow okreslonych w § 2 ust. I pkt.l oraz ust. 2 niniejszej
uchwaly traci prawo do zwolnienia poczawszy od momentu powstania obowiazku podatkowcgo.

§ 4. Podatnicy ubiegajqcy sie o zwolnienie zobowiazani s^ przedlozyc Wojtowi Gminy Ostrowek do
dnia okreslonego w przepisach ustawy o podatkach i oplatach lokalnych pisemna informacj? o
korzystaniu ze zwolnienia wraz z deklaracjq. (DN-1) w przypadku osob prawnych lub infbrmacja na
podatek od nieruchomosci (IN-1) - w przypadku osob fizycznych, albo korekty tych dokumentow,
wskazujac nieruchomosci podlegajace zwolnieniu, a ponadto:

1) pisemne oswiadczenie o poziomie zatrudnienia, w przeliczeniu na peJne etaty wraz z potwierdzeniem
zgtoszenia do Zaktadu Ubezpieczeii Spolecznych zatrudnienia przez przedsiebiorce wiekszej liczby
pracownikow;

2) kserokopii deklaracji ZUS potwierdzonych za zgodnosc z oryginaiem przez przedsi?biorc?
potwierdzajacych stan zatrudnienia;

3) zaswiadczeri, o pomocy de minimis uzyskanej przez podatnika w ciagu danego roku podatkowego
oraz dwoch poprzedzajacych go lat podatkowych albo oswiadczenia o wielkosci pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie albo oswiadczenia o nieotrzymaniu pomocy;

4) zaswiadczeri, o pomocy de minimis w rolnictwie uzyskanej przez podatnika w ciagu danego roku
podatkowego oraz dwoch poprzedzajacych go lat podatkowych albo oswiadczenia o wielkosci
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oswiadczenia o nieotrzymaniu
pomocy;

5) zaswiadczeri, o pomocy de minimis w rybolowstwie uzyskanej przez podatnika w ciagu danego roku
podatkowego oraz dwoch poprzedzajacych go lat podatkowych albo oswiadczenia o wielkosci
pomocy de minimis w rybolowstwie otrzymanej w tym okresie albo oswiadczenia o nieotrzymaniu
pomocy;

6) informacje niezbedne do udzielenia pomocy de minimis oraz wniosek na formularzu okreslonym
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegajacy si? o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.);

7) wystawiony przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego dokument pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem inwestycji lub rozbudowy albo w przypadku
modernizacji - dokument pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.
W przypadku rozpoczecia uzytkowania budynku lub budowli na podstawie zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakohczeniu budowy nalezy przcdtozyc zawtadomienie o zakoiiczeniu
budowy wraz z oswiadczeniem, iz w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia organ nie
zglosit sprzeciwu w drodze decyzji;

8) odpis lub wyciag z rejestru prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, do ktorego wpisany jest
przedsiebiorca;

9) poswiadczony odpis ksiegi wieczystej, potwierdzajacy tytut prawny przedsiebiorcy do nieruchomosci,
ktor^ zakupiono lub na ktorej wykonano inwestycje lub rozbudowe.
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§ 5. Przedsiebiorca w okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwaly,
zobowiazany jest do przedfozenia do dnia 31 stycznia kazdego roku podatkowcgo nastepujacego po roku,
w ktorym korzystal ze zwolnienia nastepujacych dokumentow:

1) pisemne oswiadczcnic o poziomie zatrudnienia powstatego w zwiazku z nowq inwestycja,
w przeliczeniu na pelne etaty wraz z potwierdzeniem zgtoszenia do Zaktadu Ubczpieczeti
Spolecznych zatrudnionych pracownikow;

2) kserokopii deklaracji ZUS potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem przez przedsi^biorce
potwierdzajacych stan zatrudnienia;

3) informacji i zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 9, poz. 404 ze zm.).

§ 6. Przedsiebiorca jest zobowiazany powiadomic pisemnie organ udzielajacy pomocy o utracie
warunkow zwolnienia, o zmianie majacej wplyw na okres zwolnienia oraz o zmianie majacej wplyw na
wielkosc udzielonej pomocy, najpozniej w terminie 14 dni od daty powstania okolicznosci powodujqcych
t? utrate lub zmiane.

§7. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwaly jest pomocy de minimis, a jej udzielenie
nastepuje zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)-

2. Pomoc de minimis, przewidziana w niniejszej uchwale, moze bye udzielona wytacznie
przedsi^biorcom, dla ktorych wartosc planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej
uchwaty tacznie z wartosci^ pomocy dc minimis uzyskanej przez danego przedsiebiorce w roznych
formach i z roznych zrodet, w biezacym roku podatkowym oraz dwoch poprzedzajacych latach
podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiacej rownowartosc 200 tys. euro brulto, a w sektorze
drogowym transportu towarow - 100 tys. euro brutto.

3. Rownowartosc pomocy w euro ustala sie wedtug kursu sredniego ogloszonego przez Narodowy
Bank Polski, obowiazujacego w dniu udzielcnia pomocy.

4. Jezeli przekroczenie dopuszczalnej wielkosci pomocy dla przedsiebiorcy nastapito w zwiazku ze
zwolnieniem z podatku od nieruchomosci na podstawie niniejszej uchwaly, kwota udzielonej pomocy
ponad dopuszczalnij wielkosc podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwloke zgodnie z przepisami
ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. L). z 2015 r. poz. 613).

§ 8. Uchwaly nie stosuje sie do przedsiebiorcow zalegajacych z platnosciami wobec budzetu Gminy
Ostrowek.

§9. 1. Podmiot, ktory nie dopcmiJ obowiazku terminowego zawiadomienia o utracie warunkow do
zwolnienia z podatku od nieruchomosci, albo o zmianie tych warunkow lub poswiadczyt nieprawde b^dz
zatail istotne informacje majace wp!yw na udzielenie zwolnienia, traci do nicgo prawo za caly okres
zwolnienia.

2. Utrata uprawnien do zwolnienia okreslona w ust. 1 powoduje obowiazek zwrotu podatku objetego
nienaleznym zwolnieniem wraz z odsetkami za zwloke zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ).

§ 10. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§11.UchwaJa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 roku, podlega ogtoszeniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.

PrzewodnUzacy Rady
Gminy Osirow^k "

W I
%Uf

Andrze
vm
AVojewoda
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Zatacznik do Uchwaty Nr XVIII/124/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

(imie i nazwisko lub nazwa przedsiebiorcy)

(adres miejsca zamieszkania lub sicdziby)

telefon kontaktowy :

ZGLOSZENIE

0 zamiarze skorzystania z pomocy dc minimis na realizacje nowych inwestycji i tworzenic
nowych miejsc pracy na terenie Gminy Ostrowek

w zwiazku z zakohczeniem w dniu nowej inwestycji na terenie Gminy Ostrowek

polegajacej na :

budowie nowego budynku

rozbudowie istniejacego budynku

nowo nabyte budynki, w kt6rych nie byta prowadzona dzialalnosc gospodarcza,

zaadoptowaniu budynkow do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ktorych nie byta prowadzona
dziatalnosc gospodarcza

potozonego na dziatce Nr
w obrebie
1 utworzeniem w wyniku tej inwestycji nowych miejsc pracy w liczbie :

zgtaszam zamiar skorzystania z pomocy de minimis zgodnie
z Uchwata Rady Gminy Ostrowek Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

ady
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