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UCHWAŁA NR VI/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz. 849), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LIX/913/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników
w danym przedsiębiorstwie w wyniku zrealizowania nowej inwestycji, w stosunku do średniej z 12
miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym przy obliczaniu średniego zatrudnienia nie uwzględnia się
pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych; zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego (młodociani); przebywających na urlopach bezpłatnych; stażystów/praktykantów
i studentów odbywających praktykę lub szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyki lub umowy
o szkolenie zawodowe”;
2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym
w dniu dokonania zgłoszenia”;
3) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis",
stanowiący załącznik do rozporządzenia 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,
z późn. zm.)”;
4) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński
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Załącznik
do uchwały nr VI/60/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 lutego 2015 r.
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
A. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy
1

Pełna nazwa podmiotu
Adres siedziby podmiotu
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Telefon
Fax

4

NIP

5

Regon, KRS

6

Klasa rodzaju podstawowej
Działalności wg. P.K.D

B. Treść wniosku
W związku z uchwałą nr…....…......….. Rady Miejskiej w Prudniku z dnia ..................... w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy na terenie Gminy Prudnik, wnoszę o udzielenie pomocy publicznej w zakresie zwolnienia z podatku
od nieruchomości na okres …............….. lat od dnia……............……………
Ponadto informuję, iż z dniem …….......................... utworzyłem na terenie Gminy Prudnik ….........
nowych miejsc pracy. W związku z powyższym ubiegam się o zwolnienie z podatku od nieruchomości:
1) …….......m2 – powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
2) ……......m2 – powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3) ……....... zł – wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności.

…………………………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

