U C H W A L A NR XXIII/148/2016
RADY GMINY B R U D Z E W
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomosci dla przedsi^biorcow na terenie Gminy
Brudzew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca i990r. o samorz^dzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i oplatach lokalnych (t.j. D z . U . z 2016r., poz.716.)
Rada Gminy Brudzew uchwala co nast^puje:
§ 1. W celu wspierania rozwoju przedsi^biorczosci na terenie Gminy Brudzew wprowadza si?
zwolnienie z podatku od nieruchomosci na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Zwainia sie z podatku od nieruchomosci:
1) nowo wybudowane budynki zwicjzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej pod warunkiem
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez przedsi?biorc? przez okres zwolnienia oraz co
najmniej dwa lata po jego ustaniu;
2) rozbudowane budynki zwi^zane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej pod warunkiem
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez przedsi^biorc? przez okres zwolnienia oraz co
najmniej dwa lata po jego ustaniu. Zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowane cz^sc budynku.
2. Zwohiienic wymicnionc w ust. 1 przystuguje na okres 3 lat pocz^wszy od dnia powstania
obowi^zku podatkowego.
§ 3, Za nowo wybudowane albo rozbudowane budynki uwaza si? budynki, ktorych budowa albo
rozbudowa zostala zakohczona po 1 stycznia 2016r.
§ 4 , 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomosci nie moze uzyskac przedsi?biorca, ktory posiada
zalegle zobowujzania llnansowe wobec Gminy Brudzew.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomosci wymionione w § 2 nie dotyczy budynkow lub ich
cz^sci zwicjzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej jezeli byly przedmiotem zwolnien
w ramach pomocy de minimis na podstawie Uchwaly Rady Gminy Brudzew.
§ 5. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przyslugujqcego na podstawie § 2 niniejszej
uchwaly jest zlozenie przcz przedsi^biorc? pisemnego wniosku, najpozniej w terminie 30 dni od dnia
powstania obowiqzku podatkowego.
2. Do wniosku nalczy dolaczyc nast^pujcjce dokumenty;
Ddeklaracjc lub informacje na podatek od nieruchomosci wskazuj^c nieruchomosci podlegaj^ce
zwolnieniu;
2) dokumenty potwicrdzajqce oddanie budynku lub ich cz?sci do uzytkowania;
3) wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jak rowniez zaswiadczenia o pomocy de minimis
i'W'rolr>ictwie lub rybolowstwie otrzymane w roku ubiegania si? o pomoc. oraz w ci^gu 2
poprzedzajacych go lat. albo oswiadczenia o wielkosci pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictvvie: lub,rybolowstwie otrzymanej w roku ubiegania si? o pomoc, oraz w ciqgu 2
poprzedzajacych go lat. albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) wypelniony tbrmularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si? o pomoc de minimis
stanowiqcy zalacznik nr 1 do rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 201 Or. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj^cy sie o pomoc
de minimis
(Dz.U. Nr 53. poz. 311 ze zm.);
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5) oswiadczenie o zobowi^zaniu si? do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
najmniej dwoch lat po zakonczeniu zwolnienia.

przez okres co

§ 6 . 1. Zwolnienia, o ktorych mowa w niniejszej uchwale stanovvia pomoc de minimis, zgodnie
z rozporz^dzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. U E L 352
z 2 4 grudnia 2013r.);
2. Jedno przedsi?biorstwo moze uzyskac pomoc, jezeli wartosc tej pomocy Itjcznie z wartosciq
innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. nie przekracza
kwoty 200 000 euro, a dla dzialaj^cych w sektorze drogowego transportu towarow kwoty 100 000
euro.
§ 7 . 1. Przedsi?biorca korzystaj^cy ze zwolnieii o ktorych mowa § 2 zobowiazany jest do dnia
31 stycznia kazdego roku podatkowego do zlozenia, wediug stanu na dzien 1 stycznia roku
podatkowego informacji dotycz^cych:
1) wszystkich zaswiadczeh o pomocy de minimis jakie otrzymal w roku w ktorym ubiega si?
0 pomoc, oraz w ci^gu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) w zakresie pozostalych informacji-zgodnie z odr?bnymi przepisami vvydanymi na podstawie
ustawy 0 post?powaniu w sprawach dotycz^cych pomocy publicznej.
2. Przedsi?biorca jest zobowiazany do zawiadomienia organu podatkowego, w ci^gu 14 dni
o utracie prawa do zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwaty. Przedsi?biorca ten traci
prawo do zwolnienia od 1 dnia miesi^ca nast?puJecego po miesi^cu w ktorym wystcjpily okolicznosci
powoduj^ce utrat? tego prawa.
3. Podatnik, ktory nie dopetnit obowi^zku terminovvego zawiadomienia o utracie prawa do
zwolnienia z podatku od nieruchomosci, albo o zmianie tych warunkow lub poswiadczyl nieprawd?
b^dz zatait istotne informacje maj^ce wptyw na udzielenie zwolnienia. traci do nicgo prawo za caty
okres zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia powoduje obowiazek zwrotu podatku obj?tego
nienaleznym zwolnieniem wraz z odsetkami za zwtok? w wysokosci odsetek dla zaiegtosci
podatkowych.
4. Przedsi?biorca, ktory nie wykona okreslonego w § 2 ust. 1 obowiqzku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej jest zobowiazany do zaplaty naleznego podatku za okres korzys-tania ze zwolnienia
wraz z odsetkami za zwtok? w wysokosci odsetek dla zaiegtosci podatkowych.
§ 8. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Brudzew.
§ 9. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego i obowi^zuje do dnia 30 czerwca 202 Ir.
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