
UCHWAŁA NR XXIX/292/2016
RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 11 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/249/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na 

terenie miasta Jasła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/249/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła 
(Dz.U. Woj. Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2016 r. poz. Nr 2011) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : "3. Po zakończeniu realizacji inwestycji początkowej, w terminie do 30 dni od 
dnia jej zakończenia podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi 
Miasta Jasła :

a) dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji, tj. prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu lub dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy;

b) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, potwierdzonych kserokopiami faktur 
lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

c) informacje, których zakres oraz formę przekazania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), zwane dalej: 
"rozporządzeniem w sprawie zakresu informacji";

d) oświadczenie o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz o wniesieniu przez 
przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze 
środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych - na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

e) oświadczenie, że działalność prowadzona w związku z inwestycją jest inna niż wskazana w § 2 rozporządzenia 
oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności, jaki będzie realizowany w związku z 
inwestycją;

f) oświadczenie, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zamiaru korzystania z 
pomocy."

2) dodaje się załącznik nr 2 o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
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§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jasła

Henryk Rak
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Załącznik do uchwały nr  …………… /2016
Rady Miejskiej Jasła z dnia, …………… 2016 r.

„Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/249/2016
Rady Miejskiej Jasła z dnia, 23 maja 2016 r.

…………………………………………………………………...
imię  i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………...
adres zamieszkania (siedziby)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z  uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji 
początkowej na terenie miasta Jasła
-    oświadczam, że w dniu  …………………………… została zakończona nowa inwestycja, o której  

mowa w §2 pkt 1 …… uchwały,

-   oświadczam, że wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi łącznie ……………… 
……………… zł, z czego wniesiony własny wkład finansowy wynosi  ………………………... zł, co 
stanowi ……………. % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

……………………………………………….                           ……….………………………………………….  
              miejscowość, data        podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy” 

1Należy wpisać odpowiedni numer punktu z §2 uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji  
Id: D05CFD7B-7D25-4D76-9503-C5905F25F383. Przyjęty Strona 1




