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U C H WA Ł A   Nr  724

RADY    MIASTA   K O N I N A

z dnia  03  p a ź d z i e r n i k a  2006 roku
w sprawie udzielania przez miasto Konin pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) i § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) - Rada Miasta Konina 
u c h w a l a, co następuje:


§ 1.
1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości zwanego dalej „podatkiem”, nieruchomości lub ich części, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych miejsc pracy. 
	Zwolnienie od podatku przysługuje na okres kolejnych:

a/  2 lat jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
b/  3 lat jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
c/  4 lat jeżeli utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
d/  5 lat jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
e/  10 lat jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

	Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały, za wyjątkiem nieruchomości, które:

a)	zostały nabyte w ramach przekształcenia majątku skarbu państwa lub gminy, lub
b)	zostały nabyte w ramach procesu upadłościowego.


§ 2.
Warunkiem udzielenia zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest:
    1.   Spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia        2006 roku w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
2.  Dokonanie pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wraz z informacją o wielkości planowanej inwestycji oraz deklaracją liczby nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji.
3. Utworzenie, deklarowanych w zgłoszeniu, nowych miejsc pracy w terminie do trzech lat licząc od dnia zakończenia inwestycji. 
4. Każdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą utratę prawa do zwolnienia lub jego części, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu w terminie         14 dni od jej zaistnienia.

§ 3.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Konina.

§ 4.
	Traci moc Uchwała Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie 	zwolnień od podatku od nieruchomości.
	Prawa nabyte na podstawie Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina zachowują moc do 	końca ich ważności. 


§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.
Przewodniczący
                                                                                            Rady  Miasta  Konina							
                                                                            		               Tadeusz  Wojdyński

 

