
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/360/2017 

RADY GMINY CHORKÓWKA 

z dnia 24 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 stycznia 2016 roku 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/160/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy 

Chorkówka w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za nowo nabyte budynki i budowle uważa się budynki i budowle nabyte po wejściu w życie 

niniejszej uchwały.”; 

2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do zgłoszenia, o którym mowa w § 4: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą; 

2) pozwolenie na budowę oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub inny dokument 

potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania; 

3) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Chorkówka z jakiegokolwiek tytułu; 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - 

zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz pozostałe 

informacje, których zakres został określony 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. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.); 

5) inne dokumenty, oświadczenia, o które wystąpi organ podatkowy, mające na celu uwiarygodnienie 

prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.”; 

3) w załączniku do uchwały po słowach „ Do wniosku załączam 
1) „

  skreśla się punkt 1. Punkty 2, 3, 4, 5, 6, 

7 otrzymują nową numerację porządkową od 1 do 6. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 9 listopada 2017 r.

Poz. 3663



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Chorkówka 

 

Maciej Jan Sekuła 
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