
UCHWAŁA NRv/38/2015
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dniaż3 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną Pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcząna terenie Specjalnej StrefY

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość orazZamojskiej Strefy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku

osamoiządzie gminnym (Dz.i.z2073r. poz,594, zpóźn, zm.), art.7ust.3 i ar|Z}b ustawy zdnia
1Zstycznla 199l roku opodatkach iopłatach lokalnych (Dz.U. z2014r. poz. 849) oraz § 1ust. 1pkt.

l Rozporądzenia Rady Ministrów zdnia 9 styczria 2015 roku wsprawie warunków udzielania zwolnień

z podatku od nieruchoiności oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc

inwestycyjną pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową

i wielofunic}jną infrastrukturę rekrearyjną oriv pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z20l5 r- Poz, l74)
uchwala się, co następuje:

§1.

W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Miasta Zamość oraz zmniejszenia skali

bezrobocia udziela się przełsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie

nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na

terenie Specjahej Stre$ Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość orazZamojskiej Strefy

Ak§rvności Gospodarczej.

§2.

l.Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki ibudowle lub ich części związane

zprowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartoŚci co

najmniej 100 tys. euro i utworzono nowe miejsca pracy nłiązane z nową inwestycją, przez okres:

.12miesięcy,jeże|iwzwiązkuznowąinwestycjąutworzonoconajmniej 10nowychmiejscprac},

. 24 miesięcy , jeżeliw zwiąku z rlową inwestycją utworzono co najmniej 15 nowych miejsc prac},

. 36 miesięcy , jeż§1iw zwi7ku znowąinwestycją utworzono co najmniej 20 nowyclh miejsc Prac|,

. 48 miesięcy , jeże|iw zwiąku zlowąinwestycją utworzono co najmniej 25 nowych miejsc PracY.

2. Czasookresy zwolnienia wymienione w ust. 1 liczone są odrębnie dla. PoszczególnYch
przedmiotów opodatkowania w zaleźmości od momentu powstania obowiązku podatkowego.

§3. 
,

Pomocy regionalnej w formie zwolnienia określonego w § 2 udziela się, jeżeli:

1. zostanie dokonane zgłoszenie ozamiarze korzystania zpomocy - ptzed rozpoczęciem realizacji

inweĘcji - na formularzu stanowiącymzŃącznik do uchwaĘ,

" 2. zostarrą spełnione warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku

w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa

kulturowego, pomoc na infrastrukturę spońową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oruz pomoc na

infrastrukturę iokalną (Dz. U. z2015 r. poz. 174)
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§4.

Uchwała stanowi program pomocy regionalĘlizwolnierria wnt€j zarvarte mają zastosowanie przy
uwzględnieniu przepisów rozporządzeńą o którym mowa w § 3 pkt 2 uchwĄ, przepisów ustawy z dnia
29sierpnia I997r. Ordynacja podatkowa (telst jednolĘ Dz.U.zAal2, poz.749 zŃ^.nn.) oraz
przepisów doĘcących pomocy publicznej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni* U*u;;m Województwa Lubelskiego.

§6.

Wykonanie uchwa§, powierza się Prezydentowi Miasta Zamośó.

§7.

Uchwała wchodai ły życi€ po upływie 14 dni od drria ogłoszenia:
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