
UCHWAŁA NR XLVIII/227/2010  

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 

142,poz.1591 z późn.zm) 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 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące nową inwestycję na terenie gminy Prochowice na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków 

udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną 

pomoc inwetycyjną ( Dz.U.Nr 146, poz.927). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje na okres 3 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu , w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem 

podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia .  

3. Przepisy uchwały stosuje się do podatników podatku od nieruchomości , o których mowa w ustawie 

o podatkach i opłatach lokalnych , będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku 

o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.z 2007 r. Nr 155,poz.1095 z późn. zm.).  

§ 2.  1. Warunkiem udzielenia pomocy jest : 

2. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w paragrafie 1 ust.1 niniejszej uchwały 

nie może posiadać zaległości podatkowych oraz innych zaległości finansowych wobec Gminy Prochowice.  

§ 3. W przypadku utraty prawa zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do 

zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców 

poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach Ordynacji podatkowej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji , zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice, 

zamiaru korzystania z pomocy na formularzu , którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Do zgłoszenia

należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie właściwego organu 

ewidencyjnego potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

2) utworzenie w wyniku nowej inwestycji co najmniej 10 miejsc pracy,

3) złożenie zobowiązania,że działalność związana z nową inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od 

dnia zakończenia inwestycji 

4) składanie korekty danych objętych zgłoszeniem w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

zmianę. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

i Gminy  

 

mgr Alicja Sielicka 

 

ZGŁOSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA 

PODSTAWIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ  

Oświadczam, że znane są mi warunki udzielania i zwrotu pomocy regionalnej na terenie miasta i gminy Prochowice 

zawarte w uchwale nr XLVIII/227/2010 z 27 stycznia 2010 r.  

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

data,podpis i pieczęć osoby reprezentującej przedsiębiorcę

Załącznik do uchwały Nr 

XLVIII/227/2010 

Rady Miasta I Gminy Prochowice

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Pełna nazwa przedsiębiorcy ................................................................................................................................................................................

Adres przedsiębiorcy

Forma prawna

Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art.105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

NIP

REGON

Klasa i rodzaj podstawowej działalności PKD

Opis inwestycji i rodzaj ( z uwzględnieniem m2 powierzchni gruntów i budynków)

Planowane nakłady inwestycyjne- określenie całkowitych kosztów projektu

Źródła finansowania projektu- informacja o planowanej pomocy z różnych źródeł na to samo przedsięwzięcie

Planowana wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich rodzaje

Szacowany wzrost netto zatrudnienia

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
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