UCHWAŁA NR VIII/76/2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada
2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) w celu wspierania przedsiębiorców dokonujących
nowych inwestycji na terenie Gminy Dobrodzień, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy
Dobrodzień wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 2 ust.3, który otrzymuje nowe brzmienie: ,, Zwolnienia o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i
2 uchwały przysługują przez okres nie dłuższy niż 3 lata.”;
2) zmienia się § 5 ust.1 pkt 1,który otrzymuje nowe brzmienie: ,,wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy
de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, w tym
również zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”;
3) § 5 ust.1 pkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie: ,,wypełniony formularz informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia 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 ze zmianami)”;
4) dodaje się § 5 ust. 3 o następującej treści: ,, Informacje, o których mowa w ust.1, przedsiębiorca korzystający
ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć na początku każdego roku podatkowego do dnia 10 stycznia.”;
5) zmienia się § 9 ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie:,, Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.”;
6) skreśla się §9 ust.2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
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