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izeniu przekazuję projekty uchwał z dnia 3 października 2014 r. w sprawie:
1) udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
2) przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018,
wraz z uzasadnieniem celem skierowania w/w projektów uchwał do prac merytorycznych w
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz
późniejszego podjęcia na najbliższej sesji.
Jednocześnie nadmieniam, iż stosownie do art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404
z późn. zm.) w/w projekty uchwał zostały przekazane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów celem oceny zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej.
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Radca Prawny
z dnia 3 października 2014 r.
Zatwierdzony przez..............

Eiżbieśwmitów-Pakura

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia.........................r.
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych m ających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.645 i poz.1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072) oraz art. 59 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.
poz.938 i poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.l 146) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) należnościach - rozumie się przez to: należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym (należność
główna), odsetki za zwłokę, koszty dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na
dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi, które przysługują Gminie Zdzieszowice lub jednostkom jej
podległym;
2) dłużniku- rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, na której ciąży zobowiązanie wobec Gminy Zdzieszowice lub jej
jednostek podległych w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym;
3) jednostkach podległych Gminie Zdzieszowice - rozumie się przez to jej jednostki budżetowe;
4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie należności pieniężnych w całości lub w części,
odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych w całości lub w części, a także rozłożenie na raty
spłaty należności pieniężnych w całości lub części;
5) przedsiębiorcy - rozumie się przez to: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
6) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to: sytuację majątkową i finansową dłużnika, w której
zapłata długu, bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego
utrzymaniu, albo dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej, a spowodowaną działaniem czynników, na które dłużnik
nie mógł mieć wpływu;
7) ustawie o finansach publicznych- rozumie się się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
8) ustawie o pomocy publicznej- rozumie się się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,poz.
404 ze zm.).
§ 2. 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, sposoby i tryb udzielania ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice lub jej jednostkom podległym;
2) organy uprawnione do udzielania ulg;
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3) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach ulg, które stanowić będą pomoc
publiczną.
2.
Przepisów uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych, o których mowa w art 59 ust.4
ustawy o finansach publicznych.
§ 3. Ulga może zostać udzielona w formie:
1) odroczenia terminu spłaty należności;
2) rozłożenia na raty należności;
3) umorzenia należności.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na
wniosek dłużnika, termin spłaty należności lub jej części może zostać odroczony albo należność lub jej
część może zostać rozłożona na raty z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okres, na który odroczono spłatę należności, albo rozłożono należność na raty, nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku gdy dłużnik nie spłaci w terminie odroczonej należności albo nie uiści
w przewidzianym terminie w pełnej wysokości którejkolwiek z rat ustalonych przez organ przyznający
ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za
zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu płatności.
4. W przypadku gdy oprócz dłużnika zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub
odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod
warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość należności.
§ 5. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości jeżeli:
1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty ó.OOOzł;
2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej uległa likwidacji;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne.
2. Należności mogą być, na pisemny wniosek dłużnika, umarzane w całości lub w części
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
wyłącznie wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
4. Umorzenie należności głównej skutkuje również umorzeniem należnych odsetek i należności
ubocznych; w przypadku gdy umorzenie dotyczy części należności w odpowiednim stosunku do tej
części umorzeniu podlegają należności uboczne i odsetki.
§ 6 .1 . Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi winien zawierać uzasadnienie wskazujące wystąpienie
okoliczności, o których mowa § 4 ust.l oraz w § 5 ust.2 .
2. Do wniosku o ulgę w spłacie należności dłużnik dołącza wszelkie dokumenty potwierdzające
zasadność ubiegania się o ulgę oraz dodatkowo:
1) osoba fizyczna - skałada „informację o sytuacji majątkowej”, według wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwały;
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2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- składa trzy ostatnie
sprawozdania finansowe (za rok bieżący i 2 lata wstecz) i inne dokumenty świadczące ojej sytuacji
finansowej;
3. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów lub zaświadczeń, albo oświadczeń
uzasadniających zaistnienie przesłanek udzielenia ulgi, lub gdy dokumenty te nie są wystarczające, organ
uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
z pouczeniem, iż niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
4. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych
uprawniony organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności na
podstawie posiadanej dokumentacji.
5. Udzielenie ulgi, jak również odmowa jej udzielenia, następuje w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
6. Złożenie wniosku o udzielenie ulgi przez dłużnika stanowi jednocześnie oświadczenie dłużnika
wyrażające zgodę na zwolnienie z długu.
§ 7. 1. W przypadkach określonych w § 4 ust.l, § 5 ust.l pkt 4 i § 5 ust.2 udzielanie ulg podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą, które stanowią pomoc publiczną następuje zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L
352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz przepisami ustawy o pomocy publicznej.
2. Udzielenie pomocy zgodnie z warunkami niniejszej uchwały nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej i nie podlega opiniowaniu przez przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
4. Dłużnik (przedsiębiorca) ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem informacji i dokumentów, o których mowa w art.37 ust. 1 i 2a ustawy o pomocy
publicznej.
5. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc (dłużnika) zaświadczeń, oświadczeń
lub informacji, o których mowa w ust. 4, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
§ 8. 1. Do udzielenia ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawnia się:
1) Kierownika jednostki podległej, jeżeli kwota należności pieniężnej przypada tej jednostce;
2) Burmistrza Zdzieszowic, jeżeli kwota należności pieniężnej przypada Urzędowi Miejskiemu
w Zdzieszowicach.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września
2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zdzieszowice i jej
jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
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Załącznik do Uchwały N r .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

INFORMACJA Q SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

z dnia

. 2014 r.

A. DANE DŁUŻNIKA
* - dotyczy dłużnika niebędącego osobą fizyczną

■dotyczy dłużnika będącego osobą fizyczną

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj dłużnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□

i . osoba fizyczna

_______ □

2. osoba prawna_____________ Q

3. jednostka organizacyjna, w tym spółką, nieposiadająca osobowości prawnej

4.N azw a * / Nazw isko i im ię **

5. NIP */**

7. N um er telefonu

6. P E S E L"

A.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA
S.W ojew ództw o

8.Kraj

lO .P ow iat

12.Ułica

11.Gm ina

13.N r d om u i N r lokalu

IS .K o d pocztow y

14.M iejscow ość

16. Poczta

B. OŚWIADCZENIE

B.1 Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Lp.
Imię i N a zw isk o

w iek

S to p ie ń p o k re w ie ń stw a

M iejsce pracy, prow adzenia
działalności gospodarczej
lub szkoła

1.

w ysokość m iesięcznych
d ochodów n etto
(w ynagrodzenia, renta,
em erytura, alim enty itp.)

Dłużnika

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Id: 3EF2D5DC-FF4C-407E-BC19-470E53B11844. Projekt

Strona 1

B.2 Aktualna sytuacja ekonomiczna:
1. Struktura dochodów:
- łączny miesięczny stały dochód netto osób wspólnie zamieszkałych:
- dodatkowe dochody:
-Z tytułu umów zlecenia itp. ................. ............................................
- alimenty.............................................................................................
- stypendium.............................................................. .......................
- z tytułu najmu i dzierżawy............................ ..................................
- inne (podać ja k ie )..........................................................................
- miesięczny dochód na osobę : .............................................................
- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcje, obligacje).....
- wartość terminowych lokat bankowych................................................
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych................................

2. Struktura m iesięcznych wydatków:
- wydatki mieszkaniowe (czynsz, gaz, energia elektryczna, telefon itp.).

- koszty związane z ogrzewaniem (podać rodzaj opału)
- inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania.......

- dodatek mieszkaniowy...................................................................................................
- spłata kredytu mieszkaniowego....................................................................................
- uczestnictwo w kasach mieszkaniowych................................................ ....................
- wydatki na naukę w szkołach niepublicznych..............................................................
- spłata kredytów i pożyczek, w tym spłaty ratalne (nazwa banku,wysokość kredytu,
ostateczny termin spłaty, wysokość miesięcznych rat, cel pobrania).........................

Id: 3EF2D5DC-FF4C-407E-BC19-470E53B11844. Projekt

Strona 2

3. Sytuacja mieszkaniowa:
- warunki mieszkaniowe (określić rodzaj mieszkania np. komunalne, własnościowe,
wynajęte,dom)...... ............................................................................................................

- powierzchnia użytkowa mieszkania/domu......................... m2, d zia łki............................. m2
- liczba pokoi łącznie z kuchnią........................
- wyposażenie mieszkania(budynku)w podstawowe sprzęty (wymienić i podać szacunkową
wartość)............................................................................................................................................

4. Sytuacja materiaina wnioskodawcy i osób wymienionych w B.1.:
- posiadany majątek nieruchomy (położenie, krótki opis, rodzaj własności, nr księgi
wieczystej).........................................................................................................................

- obciążenia hipoteczne, na rzecz jakiego wierzyciela

- posiadane pojazdy (marka, rok produkcji, nr rej., obciążenia kredytowe)
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- inny majątek (dzieła sztuki, antyki, inne)

- posiadane gospodarstwo rolne:
powierzchnia ogółem ........................ ...ha, typ gospodarstwa
rodzaj upraw i areał upraw .......................................................

zabudowania gospodarcze( np. stodoła,obory, chlewnie,kurniki, szklarnie, silosy itp.( podać
rok budowy, powierzchnię, stan zużycia i przybliżoną wartość)..............................................

- posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok prod., wartość),

stan inwentarza żywego ( rodzaj i ilość)

5. Zdarzenia losowe, mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy
(klęski żywiołowe, przewlekłe choroby, niepełnosprawny w rodzinie, osoby w rodzinie
wymagające stałej pomocy innych itp.)
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B.3 Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:
Opis prowadzonej działalności:
- data rozpoczęcia działalności:........................................................
- przedmiot działalności:....................................................................

- adres/y prowadzenia działalności

- forma opodatkowania:..............................................................................................................
Uzyskiwane dochody:
-Okres
na koniec miesiąca
poprzedzającego
wniosek

przychód
i

Koszty

dochód

zysk(+)/strata (-}

i

na koniec kwartału
poprzedzającego
wniosek
na koniec roku
poprzedzającego
wniosek
Posiadane środki trwałe:

Posiadane zobowiązania:
- wobec Budżetu Państwa tj. zaległości podatkowe, wobec ZUS itp.( podać nazwę instytucji,
z jakiego tytułu i wysokość zadłużenia .......................................................................................

- wobec dostawców

wobec banków.

- inne

- posiadane wierzytelności

Id: 3EF2D5DC-FF4C-407E-BC19-470E53B11844. Projekt

Strona 5

mm

-

m

inne informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej (np. wyszczególnienie

kosztów, stosowane terminy płatności, itp .)...... ....................... .....................................

B A Inne oświadczenia złożone przez wnioskodawcę:
- korzystanie z pomocy opieki społecznej.........................
- funduszy Urzędu P racy....................................................
- ponoszone wydatki na remont mieszkania.....................

- określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu zaległości należności o
charakterze cywilnoprawnym (należy wskazać na charakter trudności-stały, czasowy, czym
zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej)

- systemy wsparcia finansowego i materialnego (wskazać osobę, grupę, instytucję)

- źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę zaległości oraz proponowana ilość
rat, terminy ich płatności oraz wysokość r a t...............................................................................
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inne wyjaśnienia d o i złożonego wniosku

C. PODPIS DŁUŻNIKA SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
17.lm ię

18. Nazw isko

19.Data w ypełnienia (dzień - m ie s ią c - ro k )

20. Podpis dłużnika

OBJAŚNIENIE
1. W odpowiedziach negatywnych należy wpisać: ,, nie jestem właścicielem”, „nie posiadam”, .nie dotyczy”
„nie ma”. Uwaga: nie należy odpowiadać znakiem
2.
wszystkie darte w nim zawarte li.
a) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:
-przychody uzyskane w poszczególnych okresach,
-koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- ewidencja środków trwałych,
- wykaz wymagalnych długów oraz wierzytelności,
( podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje VAT lub inne);
b) dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku, odcinek z renty lub emerytury itp.);
c) dokumenty dotyczące miesięcznych opłat i innych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, telefon, gaz raty kredytów. uDezpieczenia. koszty
leczenia, nauki itp.);
d) inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej i finansowej dłużnika oraz osób wspóinie prowadzących
gospodarstwo domowe.
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Wykaz dokumentów złożonych wraz z informacją:
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UZASADNIENIE
Przygotowany projekt uchwały wiąże się generalnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie pomocy de
minimis oraz modyfikuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie udzielania ulg w spłacie należności
cywilnoprawnych.
Dotychczas pomoc publiczna była udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE LNr 379
z dnia 28.12.2006 r.), które to rozporządzenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.
zostało ono zastąpione przez nowe rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie sprawie stosowania ar. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zgodnie z art.5 ust.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr
1998/2006, po upływie okresu jego obowiązywania, wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki w
nim określone można było jeszcze wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy.
Pozostałe zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały dotyczą główne:
- zdefiniowania pojęcia ważnego interesu dłużnika jako przesłanki do możliwości zastosowania ulg w spłacie
należności na podstawie podjętej uchwały,
- wykreślenia obowiązku sporządzania sprawozdań przez uprawnione organy z udzielonych ulg za dany rok i
przedkładania informacji zbiorczej dla Rady z uwagi na kwestionowanie uchwał w tym zakresie przez organy
nadzorcze; stosownie bowiem do rozstrzygnięć nadzorczych wykracza to poza uprawnienie ustawowe
przyznane Radzie Gminy na podstawie art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- wykreślenie obowiązku uzyskania opinii radcy prawnego gdy planowane udzielenie ulgi przekroczyłoby
kwotę 5.000 zł. z uwagi za możliwość kwestionowania tego zapisu jako przekroczenia uprawnienia
ustawowego, o którym mowa wyżej; obecnie praktykowane jest każdorazowo zasięganie opinii prawnej do
oceny wniosku wraz ze zgromadzonymi dokumentami w zakresie oceny istnienia ważnego interesu dłużnika
lub interesu publicznego,
- dodanie zapisu o możliwości złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty przez
jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem, że zobowiąże się do spłaty całości należności (§ 4 ust.4
uchwały),
- obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę- osobę fizyczną informacji o sytuacji majątkowej wg wzoru
stanowiącego załącznik do uchwały, zaś przez wnioskodawcę-osobę prawną dokumentów świadczących o
sytuacji finansowej podmiotu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku
nieprzedłożenia wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny zasadności udzielenia ulgi.
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały wynikają więc z konieczności dostosowania się do wymogów
nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis oraz doprecyzowania zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadająych Gminie Zdzieszowice
oraz jej jednostkom podległym (jednostkom budżetowym) z uwzględnieniem najnowszych rozstrzygnięć
organów nadzorczych oraz dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu obecnej uchwały w tym zakresie.
Inicjatorem projektu uchwały jest Burmistrz Zdzieszowic.
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z dnia 3 października 2014 r.
Zatwierdzony przez

Elżbieta Mlkitów-Pakur?

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia

r.

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art.7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2014 r. poz. 849) Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W celu wspierania przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości i dokonujących
nowych inwestycji na terenie Gminy Zdzieszowice przyjmuje się Program Pomocy dla Przedsiębiorców na lata
2014-2018 w formie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki i budowle w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie
urzędowego zgłoszenia budowy, na okres 2 lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
oddano nową inwestycję do użytkowania;
2) budynki lub ich części już istniejące, w których dokonano przebudowy i/lub nadbudowy na podstawie
urzędowego zgłoszenia budowy, w których przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku nie była prowadzona
działalność gospodarcza, na okres 1 roku poczynając od następnego miesiąca po oddaniu inwestycji do
użytkowania.
3. Zwolnienie od podatku określone w ust. 2 pkt 2 dotyczy tylko tej części budynku, która została
przebudowana i/lub nadbudowana, na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedsiębiorcy- należy przez to rozumieć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jest
podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zdzieszowice;
2) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć oferowanie towarów i/lub usług na rynku;
3) budynkach i budowlach- należy przez to rozumieć budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, zwane również nową inwestycją.

§ 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielone na mocy niniejszej uchwały stanowi pomoc de
minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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. U. UE L
352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem dopuszczalnych pułapów tej pomocy.
§ 4. 1. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz następujących dokumentów:
1) dokument potwierdzający wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru (ewidencji);
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej nową inwestycję;
3) urzędowe zgłoszenie budowy/przebudowy obiektu
potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania;

objętego

zwolnieniem

oraz

dokument urzędowy

4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat podatkowych albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
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5) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, tj. informacji
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis wydanego na podstawie art.37 ust.2a 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.);
ó) oświadczenia dotyczącego powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję Jednego
przedsiębiorstwa” w myśl art.2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
7) oświadczenia o braku zaległości w płatnościach wobec Gminy Zdzieszowice.
2. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia na mocy niniejszej uchwały nie wcześniej niż
po oddaniu inwestycji dó użytkowania i nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawiadomienia o oddaniu do
użytkowania inwestycji właściwego organu nadzoru budowlanego.
3. Wniosek złożony poza terminami określonymi w ust.2 pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie przysługują przedsiębiorcy, który:
1) działa w sektorach określonych w art. 1 rozporządzenia 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;
2) nowe inwestycje przeznaczy na: usługi deweloperskie, stacje paliw, działalność bankową, działalność instytucji
finansowych, działalność handlową detaliczną lub hurtową, wynajem powierzchni handlowych;
3) posiada zaległości w spłacie należności wobec Gminy Zdzieszowice.
§ 6. 1. Wygaśnięcie prawa do zwolnienia następuje:
1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, począwszy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres zwolnienia;
2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym został postawiony w stan likwidacji;
3) z dniem zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu
gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie;
4) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika od nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od
nieruchomości, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił status
przedsiębiorcy;
5) gdy przedsiębiorca wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia; w takim przypadku przedsiębiorca traci całkowite prawo do zwolnienia za cały okres
przez jaki korzystał ze zwolnienia;
6) jeżeli w miesiącu, kiedy powstało zadłużenie wobec Gminy Zdzieszowice z jakiegokolwiek tytułu, podatnik
nie ureguluje całej zaległości, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego pó miesiącu, w którym
powstała zaległość;
7) jeżeli w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota udzielonej pomocy przekroczy pułap określony
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. U. L 352 z dnia
24 grudnia 2013 r.) począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie limitu pomocy.
2. O utracie warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ
podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
3. Zwolnienie uzyskane po wygaśnięciu prawa do zwolnienia podatnikom, o których mowa w ust. 1, staje się
zaległością podatkową i podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy w trybie przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
4. W okresie korzystania ze zwolnienia, podatnik zobowiązany jest każdorazowo, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, do informowania organu podatkowego o wartości
otrzymanej pomocy de minimis.
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5.
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodów wymienionych w ust.l
pkt 3-6 nie może ubiegać się ponownie o zwolnienie od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowi
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). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzenia
w drodze uchwały zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Jednocześnie
stosownie do art. 20 b w/w ustawy jeżeli uchwała przewiduje udzielanie pomocy publicznej to
powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie 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 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), które
zastąpiło rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006. W związku z tym wszystkie programy
pomocowe - uchwały muszą być zgodne z nowymi przepisami o pomocy de minimis.
Proponowane w niniejszym projekcie uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości dla
nowych inwestycji w zakresie budowy nowych budynków i budowli jak również przebudowy
/nadbudowy istniejących już budynków związanych z działalnością gospodarczą ma na celu
pobudzenie działań przedsiębiorców na terenie naszej gminy.
Wprowadzone niniejszą uchwałą przedmiotowe zwolnienie skutkować będzie brakiem
zwiększonych wpływów do budżetu Gminy Zdzieszowice z tytułu podatku od nieruchomości przez
okres zwolnienia przedsiębiorców spełniających warunki do uzyskania zwolnienia od tego podatku
( 2 lub 3 lata) stąd faktyczne skutki finansowe dla budżetu gminy związane z przyjęciem niniejszej
uchwały są trudne do określenia.
Uchwała jako akt prawa miejscowego, podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku
urzędowym (art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
Inicjatorem projektu uchwały jest Burmistrz Zdzieszowic.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały N r .....
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia

2014 r.

Do Burmistrza Zdzieszowic
ul. B. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK
w sprawie uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości
na mocy §1 ust.l pkt 1/2 Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014 -2018

1. Oznaczenie przedsiębiorcy/podatnika:
Nazwa/Nazwiskio i imię

Adres siedziby/ Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny
(o ile jest inny niż powyżej)
Identyfikator NIP
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentacji przedsiębiorcy

2. Dane dotyczące nowej inwestycji:
Miejsce położenia (adres)
nr działki/ek
nr KW

powierzchnia użytkowa budynków
lub ich części w m2

wartość budowli w zł.

Tytuł prawny do nieruchomości

Id: 1B82683E-8482-4EBE-A71C-5E80A63FD417. Projekt

Strona 1

Data rozpoczęcia nowej inwestycji

Data zakończenia nowej inwestycji

Opis nowej inwestycji

(data, podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania)

ïd: 1B82683E-8482-4EBE-A71C-5E80A63FD417. Projekt

Strona 2

Załącznik N r 2 do Uchwały N r .......
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia

2014 r.

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego
przedsiębiorstwa"* w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

Oświadczam, iż ............................................................ ..............................................................
(pełna nazwa wnioskodawcy)
(poniżej zaznaczyć właściwe pole poprzez postawienie znaku X):
nie je s t powiązany (osobowo lub kapitałowo) z innymi podmiotami w ramach "jednego
przedsiębiorstwa"*
jest powiązany (osobowo lub kapitałowo) z innymi podmiotami (w liczbie ............) w ramach
ego przedsiębiorstwa"* - należy wskazać nr NIP i nazwę powiązanego podmiotu:_________________
Lp.

NIP podmiotu powiązanego

Nazwa podmiotu powiązanego

Oświadczam, iż powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat:
P I nie otrzvmał Domocv de minimis ioomocv de minimis. oomocv de minimis w rolnictwie i oomocv de minimis
w rybołówstwie)
| I otrzvmał pomoc de minimis (pomoc de minimis. oomoc de minimis w rolnictwie i Domoc de minimis w
rybołówstwie) w łącznej wysokości.................................... zł, co stanowi równowartość w e u ro ......................
Lp.

NIP podmiotu powiązanego

Nazwa podmiotu powiązanego

Oświadczam, iż powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat:
1 1nie otrzymał oomocv de minimis (oomocv de minimis. oomocv de minimis w rolnictwie i Domocv de minimis
w rybołówstwie)
| 1 otrzymał pomoc de minimis (pomoc de minimis. oomoc de minimis w rolnictwie i oomoc de minimis w
rybołówstwie) w łącznej wysokości .................................. zł, co stanowi równowartość w euro ..................
Dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia:

imię i nazwisko

data i podpis

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 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 je d n o przedsiębiorstw o” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze,
które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników iub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą
jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie
kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a )-d ), za pośrednictwem
jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
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