Projekt Nr 6
z dnia 31 maja 2017r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia
2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póżn. zm.) art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany: § 5 otrzymuje
brzmienie: „Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru
skorzystania z pomocy - zgodnie z załącznikiem do uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 oraz
dołączenie:
1) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą;
2) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu
potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;
3) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem
lub ich uwierzytelnionych kserokopii;
4) oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Krapkowice z jakiegokolwiek tytułu;
5) innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie
prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
W przedkładanym projekcie uchwały wykreśla się zapis w § 5 pkt. 1) „potwierdzenia wpisu do
odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej”.
W dniu 9 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju przesłało do tut. Urzędu pismo o sygnaturze
DHU-VI.4322.75.2017.KS w sprawie licznych przypadków żądania od przedsiębiorców zaświadczeń
i innych dokumentów potwierdzających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDEG). Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
zaświadczenia o wpisie w CEIDG maja formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony
internetowej CEIDG a organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców
okazywania, przekazywania lub załączania zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez prawidłowe stosowanie przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
Zachodzi zatem konieczność zmiany uchwały.
W świetle powyższego wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Projekt uchwały przygotowała:
Sonia Dannheisig-Hreczka
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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