UCHWAŁA NR XV/203/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w
sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie
Gminy Krapkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 oraz art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy
Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Na zasadach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od
nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki, nowo
wybudowane części budynków, nowo wybudowane budowle, nowo wybudowane części budowli, które
w ramach jednej inwestycji, zostały zbudowane, odbudowane, rozbudowane lub nadbudowane i w stosunku, do
których poniesiono nakłady na ich budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w łącznej
udokumentowanej wysokości netto (tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług):
1) Do 1 mln zł – okres obowiązywania zwolnienia 1 rok;
2) Powyżej 1 mln zł do 5 mln zł - okres obowiązywania zwolnienia 2 lata;
3) Powyżej 5 mln zł do 10 mln zł - okres obowiązywania zwolnienia 3 lata;
4) Powyżej 10 mln zł do 20 mln zł – okres obowiązywania zwolnienia 4 lata;
5) Powyżej 20 mln zł – okres obowiązywania zwolnienia 5 lat.
2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Podatnik ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Krapkowic, zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w
formie pisemnej, nie później niż w ciągu 1 roku od daty zakończenia inwestycji, na druku stanowiącym
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W terminie 30 dni od daty zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia,
przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
1) Informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, tj. informacji określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
2) Kopii wszystkich zaświadczeń o przyznaniu pomocy de minimis, zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 lat poprzedzających ten rok albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) kopii dokumentów potwierdzających datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
4) zestawienia umów, o których mowa w § 1 ust. 3 potwierdzających poniesienie nakładów na realizację
inwestycji z przyporządkowanymi do nich fakturami i rachunkami na druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały zaś umowy, faktury, rachunki, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności do wglądu;
5) Oświadczenia podatnika o utrzymaniu nowej inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia
korzystania ze zwolnienia, stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały;
6) Oświadczenia o tym, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi
w § 1 ust. 7 uchwały – na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały.
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4) § 9 otrzymuje brzmienie: Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w niniejszej uchwale nie
może skorzystać przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia na podstawie innej uchwały Rady Miejskiej w
Krapkowicach oraz z innych form pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Krapkowice w ramach tej samej
inwestycji lub nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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