
UCHWAŁA NR XLV/855/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, 
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352.1 z dnia 24.12.2013r.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. W uchwale nr L/1189/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2014r., poz. 3281) wprowadzić 
następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 uchwały uchylić punkt 1;
2) w  § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

"4) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podmiot 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeniem 
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dot. §§ 1 i 2).";

3) wzór formularza zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/855/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis

Numer zgłoszenia (wypełnia Wydział Podatków i Opłat Lokalnych)

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis

1. Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko

2. Pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, faxu osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu za sprawy 
dotyczące niniejszego wniosku, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem Miasta Katowice 
(pełnomocnictwo)

4. Numer REGON:

5. Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym podmiot posiada swój rachunek bankowy

6. Wskazanie zwolnienia, o które ubiega się podmiot:
□

□

§ 1

§ 2

7. Opis na czym polegać będzie remont bądź adaptacja (§ 2) ze wskazaniem planowanej kwoty, którą podmiot 
zamierza ponieść na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2
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8. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce realizacji, remontu bądź adaptacji (§2)

9. Załączniki:
□ zdjęcia budynków lub ich części;
□ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go  lat, albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dot. §§ 1 i 2);

□ informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 
podmiotu 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, 
przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

□ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie;

□ pełnomocnictwo.

........................................................................................................................................
Data i podpis Wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
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