
UCHWAŁA NR XLVII/510/14

RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od
 nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy
 Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/257/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza
 się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwała nie ma zastosowania do inwestycji związanych z:

a) budownictwem mieszkaniowym,

b) budową obiektów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej obiektu przewyższającej
 2000 m²,

c) nieruchomościami, oddanymi w dzierżawę lub w najem i zajętymi na działalność
 oświatową.”,

2. § 3 ust. 1 pkt e) otrzymuje brzmienie: „informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
 minimis, dotyczące 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 pomoc de minimis,
 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,”,

3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de
 minimis i uwzględnia wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. U. UE
 L 352 z 24.12.2013 r.).”,

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi
 gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
 kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR brutto, a w zakresie drogowego
 transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 EUR. Podmiot prowadzący działalność
 gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis
 w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania
 ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
 pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w
 rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.”.



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego.


