Uchwała Nr XXIII/143/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn.
zm.).

R a d a M i a s t a K o ś c i e r z y n a na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala co następuje:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do
prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu
lecz wcześniej nie wykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem
poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź
rozbudową przedsiębiorstwa.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których
budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle
nabyte po wejściu w życie uchwały.
§2
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą regionalną na nowe inwestycje.
2. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1 przedsiębiorca nie może
korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez gminę.
§3
Zwolnienie przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca lub kwartału (w zależności
od ustawowego terminu naliczania podatku) następującego po miesiącu w którym zaistniało
zdarzenie wymienione w § 1, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2006 r.
§4
1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przedłożyć informacje
dotyczące:
1) nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
2) wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,
3) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z
różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających datę od której będzie
przysługiwało zwolnienie,

2. Informacje o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia
15 stycznia.
§5
Zwolnienia o których mowa w § 1 nie stosuje się wobec przedsiębiorców:
1. prowadzących działalność handlową zarówno detaliczną jak i hurtową w budynku na
powierzchni większej niż 500 m2
2. zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu miasta
3. gdy łączna pomoc publiczna uzyskana w różnych formach i z różnych źródeł
przekracza kwotę 100.000 EUR w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających datę, od
której będzie przysługiwać to zwolnienie.
§6
1. Uchwała nie przewiduje udzielenia pomocy operacyjnej ani eksportowej.
2. Uchwała nie przewiduje udzielenia pomocy w sektorach uznawanych za wrażliwe tj.
w sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa
żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej.
§7
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą
udzielaną na realizację nowych inwestycji bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i
nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§9
1. Traci moc uchwała Nr VII/55/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2003r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2. Zwolnienia nabyte na jej podstawie przez uprawnione podmioty są nadal
obowiązujące.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych powinny być zgodne z
wymaganiami określonymi w ustawie o pomocy publicznej oraz z przepisami
wspólnotowymi aby określone tam zwolnienia mogły być stosowane po 1 maja 2004 r.
W związku z tym Burmistrz Miasta proponuje podjęcie niniejszej uchwały.

