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UCHWAŁA NR XXIII/216/2016
RADY MIASTA TARNOBRZEGA
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404
z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. U. UE. L. 2014.187.1), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878), Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku
od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz
pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/107/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 maja 2015r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"3. Za dzień zakończenia inwestycji początkowej uważa się dzień
uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, bądź
dzień podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji”.
2) W § 8 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji
początkowej, tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymanej z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni nie zgłosi
sprzeciwu w drodze decyzji, bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności
w przypadku innej inwestycji” .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Kamil Kalinka
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/216/2016
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 28 stycznia 2016 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849) Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwałą Nr XI/107/2015
z 26 maja 2015 Rada Miasta Tarnobrzega wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174) - inwestycją początkową jest inwestycja
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Zgodnie z § 8 ust.3 w/w uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Za dzień zakończenia inwestycji początkowej uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB)
w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Natomiast w § 8 ust.4 pkt.2 prowadzono zapis
w którym Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien w terminie do
30 dni od dnia zakończeniu realizacji inwestycji początkowej złożyć Organowi podatkowemu dokument
potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji początkowej, tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu otrzymanej z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument
potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia
budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Powyższe zapisy
uwzględniały zakończenie realizacji inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W celu doprecyzowania zapisów w/w uchwały:
- w § 8 ust.3 dodano zapis o treści: „ bądź dzień podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji”,
- w § 8 ust.4 pkt.2 dodano zapis o treści: „bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności
w przypadku innej inwestycji". Zapisy te uwzględniły zakończenie realizacji inwestycji poprzez
zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji zakładu poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

