Projekt

UCHWAŁA NR / /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy
na terenie Gminy Żnin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w:
1) 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1),
jako pomoc de minimis,
2) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45), jako pomoc de minimis w rybołówstwie.
2. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie podatnikom, dla których wartość planowanej pomocy
de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez
danego podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat podatkowych poprzedzających dzień
jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej podatnikowi prowadzącemu działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć kwoty 100 000 euro w okresie trzech lat
podatkowych.
4. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej podatnikowi prowadzącemu działalność zarobkową
w zakresie rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć kwoty 30 000 euro
w okresie trzech lat podatkowych.
5. Pomoc w formie przewidzianej niniejszą uchwałą, nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał
pomoc inną niż pomoc de minimis na tę samą inwestycję lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą
samą inwestycją, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego źródła finansowania
ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę
pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie
wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji Europejskiej.
6. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
7. Wielkość przedsiębiorstwa określa się na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: na terenie Gminy Żnin,

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073,
z 2019 r. poz. 534
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1) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy
Żnin, bez względu na formę organizacyjno-prawną,
2) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć nowo wybudowane przez przedsiębiorcę budynki lub ich części
jeżeli:
a) są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego beneficjentem
pomocy objętej niniejszą uchwałą,
b) zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z późn. zm.2)),
c) stanowią własność przedsiębiorcy,
3) nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach - należy przez to rozumieć budynki lub ich części powstałe
w wyniku budowy lub rozbudowy, wykazane w zgłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1,
4) nowych miejscach pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie
w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym w przypadku przedsiębiorcy funkcjonującego na terenie Gminy
Żnin krócej niż 12 miesięcy przyrost zatrudnienia oblicza się w odniesieniu do średniego zatrudnienia z całego
okresu funkcjonowania przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność na terenie
Gminy Żnin za przyrost zatrudnienia uznaje się liczbę utworzonych miejsc pracy,
5) rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji - należy przez to rozumieć dzień, w którym decyzja o pozwoleniu
na budowę stała się ostateczna,
6) zakończeniu inwestycji - oznacza datę uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,
wydanej przez właściwy organ administracji publicznej,
7) trzy lata podatkowe - należy przez to rozumieć rok podatkowy udzielenia pomocy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe,
8) rok zwolnienia - należy przez to rozumieć 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomości.
2. Do pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 stosuje się także definicje, o których mowa
w art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, jeżeli w związku
z nową inwestycją utworzono nowe miejsca pracy.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
inwestycja została zakończona, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i utworzono nowe miejsca pracy.
2. Pomoc, o której mowa w § 3 przysługuje przez okres:
1) 1 roku - w przypadku, gdy w wyniku nowej inwestycji powstał budynek lub jego część o powierzchni
do 1000 m2 włącznie i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
2) 2 lat - w przypadku, gdy w wyniku nowej inwestycji powstał budynek lub jego część o powierzchni powyżej
1000 m2 i utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inwestycji.
4. Pomoc przysługuje pod warunkiem utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres:
1) 2 lat - w przypadku korzystania z pomocy, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,
2) 4 lat - w przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 352, 1276, 1496, 1669, z 2019 r.
poz. 51, 630, 695, 730
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§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia
zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.
2. Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem dokonania zgłoszenia.
§ 6. 1. W terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia:
1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do uchwały,
3) oświadczenia podatnika o niezaleganiu w stosunku do Gminy Żnin z zapłatą podatków i opłat lokalnych
oraz innych należności, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
4) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub ich części stanowiących nową inwestycję,
5) oświadczenia, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 12 ust. 1 lub
ust. 2 - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,
6) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem pkt 7,
7) przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury składa informację,
o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121,
poz. 810),
8) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 362, z późn. zm.4)),
9) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na druku DN-1 lub
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu IN-1, w terminie określonym
w art. 6 ust. 9 lub art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445, z późn. zm.), zawierającej dane o powierzchni budynku lub jego części podlegającej zwolnieniu.
§ 7. Podatnik jest zobowiązany do przedkładania na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych
informacji niezbędnych do oceny prawidłowego nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rybołówstwie.
§ 8. Podatnik korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, do dnia 31 stycznia każdego roku
następującego po roku, w którym rozpoczął korzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,
jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o utrzymaniu poziomu zatrudnienia - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały,
2) aktualnej deklaracji rozliczeniowej - formularz ZUS DRA, z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych,

3) Zmiany
4) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543
tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730
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3) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 4,
4) przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury składa informację,
o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121,
poz. 810),
5) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 362, z późn. zm.),
6) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.),
7) oświadczenia podatnika o niezaleganiu w stosunku do Gminy Żnin z zapłatą podatków i opłat lokalnych
oraz innych należności, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
§ 9. 1. Na podstawie dokumentów otrzymanych od przedsiębiorcy, o których mowa w § 8, organ udzielający
pomocy dokonuje oceny dopuszczalności pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
i, w przypadku wypełnienia przez podatnika wszystkich przesłanek będących podstawą udzielenia pomocy,
wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
2. Przedsiębiorcy zobowiązanemu do składania deklaracji na podatek od nieruchomości na druku DN-1, organ
podatkowy wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w terminie do 2 miesięcy od dnia udzielenia
pomocy.
3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, który składa informację na podatek od nieruchomości na druku IN-1, zobowiązany jest
do złożenia w terminie 14 dni po upływie terminu płatności każdej z rat podatku, informacji i zaświadczeń,
o których mowa w § 8 pkt 3, 5 oraz 6. Organ podatkowy w terminie do 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy
wydaje zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, który składa informację na podatek od nieruchomości na druku IN-1, zobowiązany jest
do złożenia w terminie 14 dni po upływie terminu płatności każdej z rat podatku, informacji i zaświadczeń,
o których mowa w § 8 pkt 4, 5 oraz 6. Organ podatkowy w terminie do 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy
wydaje zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy.
§ 10. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu
udzielającego pomocy o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa lub zmianę uprawnienia
do korzystania z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały, najpóźniej w terminie 14 dni od daty
powstania okoliczności powodujących utratę prawa lub zmianę uprawnienia.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci w całości lub w części prawo do pomocy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności o których mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, naruszył warunki określone niniejszą
uchwałą lub utrudnił kontrolę spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,
traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę
tego prawa.
4. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania
pomocy, traci prawo do pomocy za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
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5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej nastąpiło w związku z udzieleniem
przedsiębiorcy pomocy w trybie niniejszej uchwały, pomoc uznaje się za nielegalną, a kwota udzielonej pomocy
w całości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Żnin.
6. Przedsiębiorcy, w przypadkach o których mowa w ust. 2-5 są zobowiązani do zwrotu należnego podatku
od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę do budżetu Gminy Żnin, w trybie przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
§ 11. Przedsiębiorca po upływie okresu uprawniającego go do korzystania ze zwolnienia, zobowiązany jest
do potwierdzenia wykonania w każdym roku obowiązku wynikającego z § 4 ust. 4 przez złożenie za dany rok do
dnia 31 stycznia roku następnego, oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały oraz
dokumentu, o którym mowa w § 8 pkt 2.
§ 12. 1. Uchwały nie stosuje się w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2 rozporządzenia
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 dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
2. Uchwały nie stosuje się, w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2 i 3 rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, dla
przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale, nie przysługuje
przedsiębiorcom nieuprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz przedsiębiorcom którzy:
1) posiadają zaległości w stosunku do Gminy Żnin z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności,
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
2) znajdują się w upadłości lub likwidacji,
3) skorzystali ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, a następnie uzyskali wykreślenie z rejestru
przedsiębiorców i zarejestrowali rozpoczęcie nowej działalności,
4) skorzystali ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, a następnie zmienili nazwę lub przedmiot prowadzonej
działalności,
5) skorzystali ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, a następnie zmienili formę prawną prowadzonej
działalności,
6) zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 13. 1. Prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje
budynków lub ich części zajętych na:
1) stacje paliw,
2) banki oraz instytucje finansowe,
3) obiekty handlowe o powierzchni powyżej 200 m2 powierzchni sprzedaży,
4) lombardy oraz komisy samochodowe,
5) działalność ubezpieczeniową,
6) działalność w zakresie gospodarki odpadami,
7) pośrednictwo finansowe i parafinansowe,
8) nowe inwestycje związane z budową budynków lub ich części przeznaczonych na wynajem.
2. Przedsiębiorca, który utracił prawo do pomocy nie może ubiegać się po raz kolejny o udzielenie pomocy na
podstawie niniejszej uchwały.
§ 14. Nabycie prawa do otrzymania
31 grudnia 2020 roku.

pomocy na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić do dnia

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU POMOCY DE MINIMIS NA WSPIERANIE
NOWYCH INWESTYCJI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY NA TERENIE GMINY ŻNIN
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa......................................................................................................................................................
Siedziba....................................................................................................................................................
NIP ..........................................................................................................................................................
REGON ..................................................................................................................................................
Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności........................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
adres korespondencyjny..........................................................................................................................
wielkość przedsiębiorcy:
□ mikroprzedsiębiorca
□ mały przedsiębiorca
□ średni przedsiębiorca
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy ..........................................................................
telefon kontaktowy...............................................................................................................................
2. Oświadczenie przedsiębiorcy:
- zgłaszam przystąpienie do programu pomocy de minimis zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żninie
Nr / /2019 z dnia....................
3. Dane nowej inwestycji:
Rodzaj inwestycji ....................................................................................................................................
Opis inwestycji ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja....................................
.................................................................................................................................................................
Planowana data rozpoczęcia inwestycji...................................................................................................
Planowana data zakończenia inwestycji...................................................................................................
4. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji.....................................

Id: 9228E8E4-C564-42D9-A5A8-C0E6841F967D. Projekt

Strona 1

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ................................................................................
5. Przedsiębiorca wskazany w pkt 1 zobowiązuje się do informowania Burmistrza Żnina o wszelkich
zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o niezakończeniu
inwestycji w terminie) oraz do dostarczania na wezwanie organu podatkowego wyjaśnień i dokumentów
na każdym etapie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
6. Przedsiębiorca do wniosku załącza:
1) bieżącą deklarację składaną do ZUS w zakresie zatrudnienia;
2) deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis CEIDG;
4) inne dokumenty (podać jakie)....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................
miejscowość, data
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
.............................................
imię i nazwisko/nazwa
.............................................
adres przedsiębiorcy
.............................................
OŚWIADCZENIE
o zakończeniu inwestycji
Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych
inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy
oświadczam, że w dniu .................................. została zakończona nowa inwestycja i w wyniku jej realizacji
zostały utworzone nowe miejsca pracy, o których mowa w § 2 pkt 4 uchwały.

.............................................
miejscowość, data
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
.............................................
imię i nazwisko/nazwa
.............................................
adres przedsiębiorcy
.............................................
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy
oświadczam, że w dniach ............................................................................................................................
utworzono ......................................... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których
mowa w § 2 pkt 4 ww. uchwały z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 ww. uchwały.

.............................................
miejscowość, data
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
.............................................
imię i nazwisko/nazwa
.............................................
adres przedsiębiorcy
.............................................
OŚWIADCZENIE
o niezaleganiu wobec Gminy Żnin z zapłatą podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, do których
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900).
W ramach obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 3 */ § 8 pkt 7* uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr /
/2019 z dnia
oświadczam, że nie zalegam wobec Gminy Żnin z zapłatą podatków i opłat lokalnych oraz
innych należności, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.

.............................................
miejscowość, data

.............................................
podpis osoby uprawnionej

*właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
.............................................
imię i nazwisko/nazwa
.............................................
adres przedsiębiorcy
.............................................
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy
oświadczam, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w §12 ust. 1
ww. uchwały.

.............................................
miejscowość, data
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia....................2019 r.
………………………………………………….
imię i nazwisko/nazwa
…………………………………………………
adres przedsiębiorcy
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
i
tworzenie nowych miejsc pracy
oświadczam, że w okresie ...........................................................................................................................
utrzymano ...................................... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których
mowa w § 2 pkt 4 ww. uchwały oraz § 4 ust. 4 ww. uchwały.
....................................................

....................................................

miejscowość, data

podpis osoby uprawnionej
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niż określone w ww. ustawie.
Przedkładany projekt uchwały jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy
de minimis w oparciu o Rozporządzenie 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. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L z 2014 r.
Nr 190, str. 45).
Celem zaproponowanego programu pomocowego jest stymulowanie prozatrudnieniowego rozwoju
gospodarczego Gminy Żnin poprzez stworzenie zachęt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
do realizacji nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Regulacje zawarte w niniejszej uchwale skutkować będą wzrostem dochodów z tytułu podatku
od nieruchomości w latach późniejszych z uwagi na fakt, iż przypis podatku od nieruchomości
korzystających ze zwolnienia na mocy uchwały pojawi się po raz pierwszy po upływie okresu
zwolnienia. Jednocześnie utworzenie nowych miejsc pracy skutkować będzie wzrostem wpływów
do budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Mając powyższe na względzie, przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać w pełni za uzasadnione.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.), projekt uchwały
przesłany został do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zgłoszenia
ewentualnych zastrzeżeń

dotyczących

przejrzystości

zasad

udzielania

pomocy

de minimis

oraz zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.), projekt uchwały
przesłany został do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń
dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis w rybołówstwie.
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