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UCHWAŁA NR 50/X/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Szczuczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475) i § 5 

pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 

od podatku od nieruchomości oraz podatku do środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego gminy Szczuczyn oraz zmniejszenia skali 
bezrobocia udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Szczuczyn. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości 
co najmniej 30 tys. euro i utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, przez okres: 

1) 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy; 

2) 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy; 

3) 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy; 

2. Okresy zwolnienia wymienione w ust. 1 liczone są odrębnie dla poszczególnych przedmiotów 
opodatkowania w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego. 

§ 3. Pomocy regionalnej w formie zwolnienia określonego w § 2 udziela się, jeżeli: 

1) zostanie dokonane zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy - przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały; 

2) zostaną spełnione warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz. U. Nr 146, poz. 927); 

3) rozpoczęcie nowej inwestycji nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania 
powyższego zgłoszenia; 

4) ukończenie inwestycji nastąpi nie później niż w okresie 2 lat od dnia jej zgłoszenia. 
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§ 4. Uchwała stanowi program pomocy regionalnej i zwolnienia w niej zawarte mają zastosowanie 
przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 3 art. 2 uchwały, przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 
oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do 31 grudnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik do Uchwały Nr 50/X/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.doc

Zgłoszenie o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości 

Zalacznik1.doc


Załącznik do Uchwały Nr 50/X/11 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 17 czerwca 2011 roku 

 

 

                                                                                               ……………........................ 

                                                                                                   ( miejscowość i data ) 

……………………………………..  

…………………………………….. 

(nazwa i adres 

siedziby przedsiębiorcy) 

 

 

Burmistrz Szczuczyna 

 

 

Zgłoszenie 

o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie § 3 art. 1 uchwały nr ….........……………… Rady Miejskiej w Szczuczynie z 

dnia ……………………………….. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, zgłaszam zamiar korzystania ze 

zwolnienia wprowadzanego powyższą uchwałą w związku z planowaną nową inwestycją  

 

I.  Dane o przedsiębiorcy: 

 

1. NIP ……………………………………………………………………………………….. 

2. REGON …………………………………………………………………………………... 

3. PKD ……………………………………………………………………………………… 

4. Wielkość przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały, średni, inny przedsiębiorca) 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Rodzaj prowadzonej działalności ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

II. Dane o inwestycji: 

1. Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja 

      ( adres, obręb, nr działki, powierzchnia gruntu zajętego pod nową inwestycję )              

      ……………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

2. Prognozowana wielkość nakładów na nową inwestycję w euro …………………………. 

3. Prognozowana liczba nowo utworzonych miejsc pracy w związku z nową inwestycją 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Planowany termin zakończenia nowej inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy w    

      związku z tą inwestycją  ………………………………………………………………….. 



 

III. Zobowiązania przedsiębiorcy ( § 10 i § 12 ust.3 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 

5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości 

oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną– 

Dz. U. Nr 146, poz. 927) 

 

1. Zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Zobowiązanie do utrzymania nowo powstałej inwestycji na terenie Gminy Szczuczyn co  

      najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3  

      lata od dnia jej zakończenia  ………………………………………………………….. 

3. Zobowiązanie do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia 

inwestycji i do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych 

miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a 

w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lat, od dnia ich 

utworzenia – w przypadku pomocy z tytułu zatrudnienia 

……………………………………………….. 

4. Zobowiązanie do złożenia informacji (wraz z deklaracją lub informacja podatkową) o 

rodzaju i wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną (o których 

mowa w wyżej cytowanym rozporządzeniu) – poniesionych wyłącznie po dokonaniu 

zgłoszenia – oraz do niezwłocznego informowania organu podatkowego o uzyskaniu innej 

pomocy publicznej w stosunku do tego samego rodzaju kosztów inwestycji – w odniesieniu 

do których udzielane jest zwolnienie w podatku od nieruchomości  

………………………………………………………………………………………….. 

    5.  Zobowiązanie do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą zobowiązań z tytułu 

podatków lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminy 

Szczuczyn. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z 

prawdą. 

 

…………………………………… 

     ( pieczątka i podpis osoby 

    reprezentującej przedsiębiorcę) 

 

Załącznik: 

Wypis z krajowego rejestru sądowego 

( Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 


