
RADAMIEJSIG
W KOI,BUSZOWEJ

Uchwala Nr XX)U346121
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwaty Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI)U338/21
z dnia 28 sfycznia 2021r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoSci dla

przedsigbiorc6w tworz4cych nowe miejsca pracy.

Napodstawieart. l8 ust.2 pkt 8. art.40 ust. I iart,42 ustawyzdnia 8 nrarca 1990r
o samorz4dzie gminnym lDz,.U.2.2020r po't-.713 z.poL.n. zm, l, aft. 7 ust,3 ustawy zdnia
l2 stycznia l99lr o podatkacli i oplatach lokalnych lDz.U. z-2019r po'2. ll70 I oraz. ustawy
z. dnia 30 kwietnia 2004r o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej
I Dz. U. z 2020r poz.. 708 I oraz Rozporz4dzenia Komisji (UE) 20201972 z dnia 2 lipca 2020r
zmienia.j4cego rozporzqdzenie (UE) nr 14012013 w odniesieniu do jego przedluaenia oraz-

zmieniaj4ce rozporzqdzenie (UE) nr 65112014 w odniesieniu do jego przedluZenia
i odpowiednich dostosowah.

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ L Zmienia sig zapis $ 1.1 pkt 1) Uchwaly Nr XXIX/338121 i nadaje mu brzmienie:
,,nowo nabyte, b4dz nowo wybudowane budynki i budowle lub ich czgSci zwiqzane
z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, jezeli dzialalnoSc gospodarcza
prowadzona iest w zakresie: budownictwa, uslug, handlu. przetw6rstwa lub
wytworstwa, z wykorzystaniern tych nicruchonioSci i spowodu.ic utworzenie nowych
miejsc pracy,"

$ 2. W $ 2 Uchwaly Nr XXIX/338/21 dodaje sig punkt 7:

,.Zwolnienie przysluguje liczqc od pierwszego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po
miesi4cu, w kt6rym zloZono kompletny wniosek o udzielenie pomocy, a w przypadku

oddania do uzytku nowo wybudowanego budynku, budowli lub ich czgSci zwolnienie
przyslugu.ie z dniem I stycznia nastgpuj4cego po roku, w ktorym zlohono kompletny
wniosek o udzielenie pomocy."
W $ 3.1 Uchwaly Nr XXIX/338/21 po zdaniu pierwszym" wprowadza siE zapis:

."Wzor wniosku stanowi zalqcznik nr I do niniejsze.i Uchwaly."
Wz6r zalqcznika Nr 1 zostaj e zatwierdzony ninie.jszqUchwalq.
Wykonanie Uchwaiy powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie l4 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. Obowi4zuje od dnia I stycznia 2021r do

dnia 31.12.2023 roku.
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Zalqcnik do uchwaty Nr
Rady Mie.jskiej w Kolbuszowej
z dnia

rniejscowo(c, data

imig i nazwisko / nazr.r'a przedsiqbiorcl,

(adres sicdzibl')

Burmistrz Kolbuszowej

ul. Obr. Pokoju 2l

36-100 Kolbuszowa

Wniosek o udzielenie pomocy tle minimis, na podstawie uchwaly w sprawie zwolnienia

z podatku od nieruchomoSci dla przedsigbiorc6w tworzqcych nowe miejsca pracy

na terenie miasta i gminy Kolbuszowa

Na poclstawie [Jchuah Radv Mic.jskic.j w Kolbuszowc'j r,r sprawie zu'olnienia z poclatku

od nicruchonroSci dla przcclsiqbiorcriw tr.r,orzilcvch nowc n-rie'jsca prac). lvniosku.lg

o Lrdzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomoSci od nieruchomo(ci polozonej

\\ ..... .... przJ' 1r1icy........... ......, nr domu ................, w zwiqzku z:

l)

zitkoliczcnicnr \\ dnirr brrdorrr no\\cgo bttcll nku/rozpoczge icnt

rrTltkorrania no\\ello brrcllnkrr. nrie'jscc pokrlenia no\!ego bLrdvnku: mic.jscor.vo(6

nr clzialki.... ulica........... nr budynku

por.vierzchnia uzvtkowa nowo porvstalego bLrdynku lLrb jego czg(ci ztt iqzanegtr

z pror'l'aclzcn ienr dzialalrroSc i gospodarczc'j w nrt.................. .

l)

zakoriczenienr w dniu nowo powstalej budowli lub j".l czgSci:

rnie.iscowoSc nr dzialki ....... ulica

zwi4zanc'j z prtx.r'aclzenierr.r dzialalrroSci gospodarcze'i o r.r'arto(ci tl

(uafio(6 okrcSlorra stoso\\nie do trcSci art.,1 Lrst. I pkt.3. ust, -l-6 usta$y o podatkach ioplatach

lokalnl ch ).



j)

nabycie/zitadaptouanic \\ drtiu bLrdy'nkLr. rrie.jsce poloZenia buclvnku:

mie.iscowoSc nr dzialki ulica

nr budynku , powierzchnia uZytkowa budynku lub

z prowadzen iem dzialalnoSc i gospo darcze-i w r"n2.,,.............. .

jego czg6ci zwiqzanego

,1)

nabyciern r,r' clniu .. budorvli. rniejsce polozenia bLrdowli: nriejscorvoSi ... ...

rrr dzialki... ulica ......... ........ zwi4zane.j z prowadzeniem dzialalnoSci

gospodarcze'i o r.rarloSci r.l ..............,....... (warto(c okre(lclrra stosownie do treSci aft.4 ust. I pkt 3.

rrst.J-6 usta\\'\' o prldatkach i oplatach lolialnrch).

Dane identylikacyj ne dotycz4ce przedsigbiorcy.

I . lrniq i nazwisko/ nazwa przedsigbiorcy................

Adres lub siedziba przedsigbiorcy:

W'trjcw(rclztw'o...............

M ie.iscor.voSd..................

Ll I ica/nr dornu..........

Adres clo korcsponclenc.l i.............

l. Nurner NII'..........,.. Niuncr iderrtrlikac.ji RI:(;ON....

J. Nr tcletonu ...............

4. F orma prawna przedsiEbiorcy...............

5. Dane osoby upowaznionej (inrig i nazwisko. nr teletbnu) do kontaktow w sprawaclt

dotvcz4cvch ninie.jszcgo zwolnienia - na poclstawic pclnornocnictu'a zlozottego w'raz

z ninic.jszr, rn u rrioskicrn. ... .. ....... -fcl.

l,lo|.enie dokurnentu pelnonrocnictwa wyrnaga uiszczenia oplaty skarbowej rv wysokoSci 17,00 zl

Rodzaj prowadzoncj dzialalnoSci gospotlarczej ( klasa PKD ):

[)a1a wypelnienia
(dzier'r - miesi4c - rok)

lmig i nazwisko wnioskodawcy
lub osoby upowaZnionej

Podpis wnioskodawcy

lub osoby upowaZnione.l
wtcEPRZEWODNtCZACY

Rady Miejskiej w Kplbuszowel
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