UCHWAŁA NR LXXV/670/06
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 24 pa dziernika 2006 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo ci w ramach regionalnej pomocy publicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z pó n. zm.1), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity) i § 1
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now
inwestycj (Dz.U. Nr 142, poz. 1017) uchwala si , co nast puje:
§ 1.1. Zwalnia si od podatku od nieruchomo ci na okres trzech lat budynki i budowle lub ich
cz

ci zaj te na prowadzenie działalno ci gospodarczej przez przedsi biorców, którzy po wej ciu

w ycie niniejszej uchwały zrealizuj na terenie miasta Zielona Góra nowe inwestycje polegaj ce na
budowie nowych obiektów w celu uruchomienia działalno ci gospodarczej i utworz

nowe miejsca

pracy zwi zane z now inwestycj .
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi regionaln pomoc publiczn , której udzielanie
nast puje na zasadach i warunkach okre lonych w niniejszej uchwale oraz w rozporz dzeniu
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy zwi zanych z now inwestycj , zwanego dalej „rozporz dzeniem”.
§ 2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomo ci nie podlegaj nieruchomo ci lub ich cz

ci zaj te

na prowadzenie działalno ci handlowej.
§ 3. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomo ci jest:
1) dokonanie przed rozpocz ciem realizacji inwestycji zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy,
według wzoru stanowi cego zał cznik do niniejszej uchwały, w terminie do 31.12.2006 r.;
2) zako czenie nowej inwestycji w terminie trzech lat od daty zło enia zgłoszenia, o którym mowa
w pkt 1;
3) poniesienie nakładów zwi zanych z now inwestycj :
a) w przypadku mikro i małych przedsi biorców – w kwocie przekraczaj cej 200 tys. zł,
b) w przypadku rednich przedsi biorców – w kwocie przekraczaj cej 1 mln zł,
c) w przypadku pozostałych przedsi biorców – w kwocie przekraczaj cej 5 mln zł;
4) utworzenie, nie pó niej ni w okresie 1 roku od dnia zako czenia nowej inwestycji:
a) w przypadku mikro i małych przedsi biorców - co najmniej 5 nowych miejsc pracy w zwi zku
z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalno ci gospodarczej prowadzonej
na tych nieruchomo ciach,
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b) w przypadku

rednich przedsi biorców - co najmniej 25 nowych miejsc pracy w zwi zku

z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalno ci gospodarczej prowadzonej
na tych nieruchomo ciach,
c) w przypadku pozostałych przedsi biorców - co najmniej 50 nowych miejsc pracy w zwi zku
z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalno ci gospodarczej prowadzonej
na tych nieruchomo ciach.
§ 4.1. Przedsi biorca korzystaj cy z pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1, jest
zobowi zany przedło y :
1) w terminie do dwóch miesi cy od dnia zako czenia nowej inwestycji dokumenty potwierdzaj ce
spełnienie warunków uprawniaj cych do uzyskania zwolnienia;
2) w terminie miesi ca po upływie okresu, o którym mowa w § 3 pkt 4, dokumenty potwierdzaj ce
utworzenie wymaganej liczby nowych miejsc pracy zwi zanych z now inwestycj ;
3) do 15 stycznia ka dego roku podatkowego, pocz wszy od roku od którego przysługuje zwolnienie,
informacje dotycz ce:
a) wysoko ci kosztów kwalifikuj cych si

do obj cia pomoc

na nowe inwestycje lub na

tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now inwestycj , o których mowa w § 4 i § 5
rozporz dzenia,
b) wielko ci pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi biorc na now inwestycj lub na nowe
miejsca pracy zwi zane z now inwestycj ,
c) realizacji zobowi za zawartych w pkt 3 i pkt 4 zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1,
d) przedmiotów i podstaw opodatkowania podlegaj cych zwolnieniu, wykazanych w zło onej
deklaracji podatkowej.
2. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsi biorcy organ udzielaj cy pomocy dokonuje
oceny

udzielanej

pomocy,

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

przekroczenia

maksymalnej

intensywno ci tej pomocy.
3. Przedsi biorca korzystaj cy z pomocy jest zobowi zany do przedło enia w

danym terminie,

na wezwanie organu udzielaj cego pomocy, dodatkowych informacji niezb dnych dla jej oceny oraz
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
4. Przedsi biorca, który nie spełnił warunków uprawniaj cych do uzyskania zwolnienia
zobowi zany jest do zapłaty kwoty udzielonej pomocy za okres, w którym nienale nie korzystał ze
zwolnienia zgodnie ze stosownymi przepisami.
§ 5. Trac moc:
1) uchwała nr XXXIII/368/2000 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomo ci;
2) uchwała nr XXXVI/422/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniaj ca
uchwal w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomo ci;
3) uchwała nr XXXIX/471/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniaj ca
uchwal w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomo ci.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.
§ 7. Uchwała obowi zuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
W icep rzewo dn icz c y Ra d y

Edward Markiewicz
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