UCHWAŁA NR XVIII/218/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości
położonych w Piekarach Śląskich w Strefie Aktywności Gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 4
ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów,
budynków i budowli lub ich części na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej położonej w Piekarach
Śląskich przy ul. Podmiejskiej.
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie, o którym mowa w § 1 przysługiwać będzie do dnia
31 grudnia 2017 roku.
§ 3. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w 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 nr 352 z dnia 24.12.2013 r.).
2. Równoważność pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
3. Dniem udzielenia pomocy w przypadku osób prawnych jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi
przepisami upływa termin złożenia deklaracji podatkowej, a w przypadku osób fizycznych, terminy płatności
kolejnych rat podatku.
§ 4. 1. Podstawą do uzyskania zwolnienia jest złożenie przez podatnika w terminie do dnia 31 stycznia roku
podatkowego, a w pierwszym roku obowiązywania uchwały w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji określonej 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 z
późn. zm).
2. W razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w ust. 1, zwolnienie z
podatku przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te
zostaną złożone.
3. Zwolnienia nie stosuje się wobec przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu
Miasta Piekary Śląskie.
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§ 5. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podatkowego w ramach niniejszego programu,
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków zwolnienia
lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania
okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.
2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy dla przedsiębiorcy nastąpiło w związku ze
zwolnieniem z podatku od nieruchomości w trybie niniejszego programu, kwota udzielonej pomocy ponad
dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia
wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
4. Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawiadomi organ udzielający pomocy o utracie warunków
do zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w
którym je utracił.
5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa ust. 1, traci prawo do zwolnienia z
podatku od nieuchomości, poczynając od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym je utracił.
6. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację o spełnianiu warunków, od
których uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo za cały okres
zwolnienia.
7. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc na podstawie niniejszego programu, zobowiązany jest
przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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