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UCHWAŁA NR 64/XI/15
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r.,
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje
i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm. ), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie
gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany:
- § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) pisemnego powiadomienia organu podatkowego o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji,
planowanym terminie jej zakończenia oraz przewidywanym wzroście liczby nowych stałych miejsc pracy
w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, o której mowa w § 2 pkt 3 uchwały zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały;”,
- § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, przedsiębiorca zobowiązany jest
przedkładać organowi podatkowemu w okresach kwartalnych, w terminie 25 dni od dnia zakończenia
każdego kwartału, oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia w związku z realizacją inwestycji wraz
z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,
- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Koniarczyk
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