Uchwała Nr XIX/114/2012
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu
pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców
na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska
w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis
na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 lit b) otrzymuje brzmienie:
b) inwestycję w środki trwałe polegające na utworzeniu lub rozbudowie istniejącego
przedsiębiorstwa, w tym także nabycie wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości na dzień złożenia zgłoszenia o którym
mowa w § 5 oraz na dzień rozpoczęcia okresu objętego zwolnieniem od podatku
od nieruchomości zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1-4 z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych
zobowiązań wobec Miasta i Gminy Prabuty oraz Skarbu Państwa, a także udokumentowanie,
że wobec przedsiębiorcy nie toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe
w sprawie podatkowej lub z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczące
określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
3) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości na dzień złożenia zgłoszenia o którym
mowa w § 5 oraz na dzień rozpoczęcia okresu objętego zwolnieniem od podatku

od nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1-5 z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych
zobowiązań wobec Miasta i Gminy Prabuty oraz Skarbu Państwa, a także udokumentowanie,
że wobec przedsiębiorcy nie toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe
w sprawie podatkowej lub z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczące
określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5
zalicza się:
1) cenę netto nabycia prawa własności gruntów lub prawa użytkowania wieczystego,
2) cenę netto nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle
i budynki, a także nabycie wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej tj.:
a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
c) urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
5) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Przedsiębiorca jest zobowiązany po dokonaniu zgłoszenia o którym mowa w § 5 do
przedkładania na wezwanie organu podatkowego, dodatkowych informacji i dokumentów
niezbędnych według organu podatkowego do oceny zgodności planowanej inwestycji i jej
realizacji, w odniesieniu do przepisów niniejszej uchwały oraz przepisów o pomocy
publicznej dla przedsiębiorców.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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