
UCHWAŁA NR XLII/260/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na 
terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923, 624, 1282), 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013r.) 
Rada Miejska w Ozimku uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de 
minimis (Dz. Urz. Województwa Opolskiego 2015 r. poz. 2358) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) w § 8 ust. 1 uchyla się pkt 2;

3) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

Id: 88DDF59F-E96D-4BED-872A-FAED979F80B6. Podpisany



                                                    Załącznik nr 1 
                                                   do uchwały Nr XLII/260/17 

                                                 Rady Miejskiej w Ozimku 
                                                z dnia 25 września 2017 r. 

WNIOSEK  

Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimka w ramach pomocy de minimis. 

 

Dane identyfikujące podatnika: 

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym 
 
 

Forma prawna przedsiębiorcy 
 

 

Identyfikator podatkowy NIP 
 

REGON / KRS 
 

Data utworzenia (rozpoczęcia prowadzenia działalności) 
 

Adres siedziby podatnika 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Telefon kontaktowy do podatnika* 
 
 

 

Dane dotyczące nieruchomości, w której prowadzona jest nowa inwestycja: 

Adres nieruchomości podlegającej zwolnieniu 
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Numery działek, obręb, powierzchnia działek 

Numer Księgi Wieczystej 

Data nabycia 

Tytuł prawny do nieruchomości 

Data rozpoczęcia nowej inwestycji 

Planowana data zakończenia inwestycji 

Szczegółowy opis inwestycji (harmonogram prac) 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione w § 8 uchwały1. 

 

 
................................................           ......................................................................................... 

         (miejscowość i data)               (podpis podatnika lub osoby uprawnionej do reprezentowania podatnika) 
 
 
 
* - pole nieobowiązkowe 

                                                 
1 Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego 2015 r. poz. 2358) 
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                              Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLII/260/17 
                                                 Rady Miejskiej w Ozimku 
                                                 z dnia 25 września 2017 r. 

 
OŚWIADCZENIE O ZAKO ŃCZENIU INWESTYCJI  

 

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym 
 
 

Forma prawna przedsiębiorcy 
 
 

Identyfikator podatkowy NIP 
 
 

REGON / KRS 
 

Data utworzenia (rozpoczęcia prowadzenia działalności) 
 
 

Adres siedziby podatnika 
 
 

Adres do korespondencji 
 
 

Telefon kontaktowy do podatnika * 
 
 

 

Dane dotyczące nieruchomości, na której zrealizowano nową inwestycje: 
 

Adres nieruchomości podlegającej zwolnieniu 
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Numery działek, obręb, powierzchnia działek 
 
 

Powierzchnia budynku w m2 
 
 

Wartość i rodzaj budowli w zł 
 
 

Numer Księgi Wieczystej (dla gruntu i budynku) 
 
 

Data zakończenia inwestycji 
 
 

Opis zrealizowanej inwestycji 
 
 
 
 

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione w § 9 uchwały1. 
 

 

 

...............................................              ...........................................................................................................     

(miejscowość, data)                         ( podpis podatnika lub osoby uprawnionej do reprezentowania podatnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* - pole nieobowiązkowe 

                                                 
1 Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego 2015 r. poz. 2358) 
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