UCHWAŁA NR XVI/135/12
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 26 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy oddają do
użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają powierzchnię użytkową swojego zakładu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/119/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub
zwiększają powierzchnię użytkową swojego zakładu, zmienionej uchwałą Nr XL/212/06 Rady Miejskiej
w Kolonowskiem z dnia 17 lipca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : „w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we
władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis”;
2) w §1 ust.1 sformułowanie: „oddadzą do użytku na terenie Gminy Kolonowskie nowy zakład produkcyjny lub
zwiększą powierzchnię użytkową już istniejącego swojego zakładu lub” zastępuje się sformułowaniem:
„wzniosą na podstawie pozwolenia na budowę budynki lub budowle, w których jest prowadzona działalność
gospodarcza, albo też nadbudują istniejące budynki na podstawie pozwolenia na budowę lub w nabytym
budynku, w którym dotychczas nie była prowadzona działalność gospodarcza, uruchomią taką działalność,
w tym m. in.: ”;
w §1 ust.2 otrzymuje brzmienie : „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków i budowli
oraz związanych z nimi gruntów, które znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorców w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały, chyba że budynki te i budowle zostały oddane do użytku lub dokonano ich
nadbudowy w roku poprzedzającym jej wejście w życie”;
3) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie : „Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały jest niezmniejszenie przez niego stanu
zatrudnienia na terenie gminy Kolonowskie w okresie korzystania ze zwolnienia.”;
4) po §1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje, jeśli
kiedykolwiek nieruchomość lub budowla, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegała zwolnieniu od podatku od
nieruchomości”.
5) po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu : „Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku :
1) postawienia go w stan likwidacji – z dniem jej ogłoszenia,
2) ogłoszenia jego upadłości  z dniem jej ogłoszenia,
3) naruszenia przez niego obowiązku składania Burmistrzowi Kolonowskiego zaświadczeń z właściwego
urzędu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków do dnia 31 stycznia i 30 lipca każdego roku
podatkowego – za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi,
4) podania przez niego nieprawdziwych danych co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania
ulgi  za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi,
5) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia i podziału istniejącego przedsiębiorcy,
wniesienia przez niego nieruchomości lub budowli jako aportu do spółki kapitałowej w okresie objętym
ulgą  z dniem zbycia, zmiany, przekształcenia, podziału lub wniesienia,
6) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w okresie objętym ulgą 
z dniem zaprzestania lub zawieszenia,
7) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Kolonowskie – za cały okres, przez
jaki korzystał z ulgi,
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8) niewyrażenia przez niego zgody na przeprowadzenie u niego kontroli podatkowej w związku z ulgą –
za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi",
6) zawarte w § 2 sformułowanie: ”Zwolnienie o którym mowa w §1, przysługuje z zastrzeżeniem § 8 przez okres
2 lat” zastępuje się sformułowaniem : „Zwolnienie, o którym mowa w §1, przysługuje przez 5 lat”;
7) ust. 2 § 3 otrzymuje brzmienie : „Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis,
a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji /WE/nr1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28 grudnia 2006 r.);
8) w § 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Podmiot prowadzący działalność może uzyskać pomoc, o jakiej mowa w ust. 1, jeżeli jej wartość
brutto wraz z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200.000 euro, a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego
100.000 euro. Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorcy w okolicznościach określonych w art.1 ust.1
rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.
4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożenia Burmistrzowi
Kolonowskiego:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 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).”
9) skreśla się § 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Franciszek Klimas
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