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UCHWAŁA NR IV/27/19
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro
i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska
Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych
przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta
Wodzisław Śląski”.
2. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na wspieranie nowych inwestycji w ramach pomocy de
minimis dla przedsiębiorców - podatników podatku od nieruchomości - prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
3. W § 1 uchyla się pkt 3.
4. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, przysługuje na okres 6 lat, licząc
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przedsiębiorca rozpoczął
działalność gospodarczą. W przypadku gdy podmiot podejmuje działalność gospodarczą w nowo
wybudowanych budynkach lub budowlach zwolnienie przysługuje z dniem 1 stycznia roku
następującego po roku w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie
budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”.
5. § 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przekształcenia dotychczasowej formy prawnej przedsiębiorców, jeśli przed przekształceniem
formy prawnej podmiot prowadził działalność na terenie nieruchomości, na którą ubiega się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości”.
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6. § 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) połączenia podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
jeśli przed połączeniem jeden z podmiotów prowadził działalność na terenie nieruchomości, na
którą ubiega się o zwolnienie z podatku od nieruchomości”.
7. § 3 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych lub zobowiązań
niepodatkowych wobec budżetu Miasta Wodzisław Śląski przez okres co najmniej dwóch
miesięcy od dnia zakończenia inwestycji, o której mowa w § 2 lub w okresie korzystania ze
zwolnienia”.
8. W § 4 pkt 1 uchyla się lit. e.
9. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) każdorazowo w całym okresie zwolnienia, na początku każdego roku podatkowego, tj. w terminie do
15 stycznia, podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których
mowa w pkt 1 lit. d”.
10. § 4 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz pozostałych informacji niezbędnych do
udzielenia pomocy de minimis określonych 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. Nr 53, poz. 311)”.
11. uchyla się § 3 pkt 1 lit. d.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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