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UCHWAŁA NR 809/LVII/2010
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudownych
przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego
Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust 3 i art. 20b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 2 pkt 7, art. 3, art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis,
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności
Gospodarczej oraz Komisję Finansów,
RADA MIASTA RYBNIKA
postanawia:
§ 1. W uchwale nr 516 / XXXVIII / 2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących
się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady, wprowadza
się następujące zmiany:
1)§ 1 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy wyłącznie remontów rozpoczętych nie później niż
30.6.2011 r.”
2)§ 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienia udziela się na wniosek podatnika, złożony przed rozpoczęciem remontu lub w czasie jego trwania.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30.6.2011 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.”
3)§ 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą po zakończeniu remontu, oprócz dokumentów i informacji,
o których mowa w ust. 3, nadto przedkłada:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w związku z którą
wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
4) informacje o pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały.”
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4)§ 2 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Radu 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), oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.”
5)w § 2 dodaje się ustęp 6 o treści:
„6. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać organowi
podatkowemu do 15 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia.”
6)w § 2 dodaje się ustęp 7 o treści:
„7. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, organ podatkowy
dokonuje ich weryfikacji w terminie jednego miesiąca, w szczególności w drodze oględzin budynku.”
7)załącznik nr 1 do uchwały „Wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości” otrzymuje
brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
8)uchyla się załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Jaszczuk
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