UCHWAŁA NR XLVI/338/14
RADY GMINY DYWITY
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Dywity.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy
Dywity uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i rozbudowane budynki związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Przez nowo wybudowane i rozbudowane budynki rozumie się budynki, których budowa została zakończona
lub w których rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem po dniu wejścia w życie uchwały.
3. W przypadku rozbudowy zwolnienie, o którym mowa w §1 dotyczy wyłącznie części rozbudowanej.
4. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje przedsiębiorcy przez okres dwóch lat od powstania
obowiązku podatkowego od nowo wybudowanego / rozbudowanego budynku lub jego części stosownie do
art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
5. Zwolnienia udziela się podmiotowi ubiegającemu się o pomoc de minimis od pierwszego dnia miesiąca,
w którym złoży do Wójta Gminy Dywity:
a) wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej
w tym okresie, względnie oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy;
c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez
względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, dla której warunki
i zasady określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L
352 z 24.12.2013r.).
§ 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
i przepisy wykonawcze w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
§ 5. Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019r..
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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