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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

zdnia2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY" w ramach

„Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców"

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 7 ust. 3 ustawy zdnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. W uchwale nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY" w ramach „Programu pomocy de
minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców" (Dz. Urz. Woj. Opok poz. 2891) wprowadza się
następujące zmiany:

1)w 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Maksymalna kwota pomocy, wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej wróżnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze

zm.) udzielona jednemu przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wynosi równowartość
200 tysięcy euro, a w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 tysięcy euro,
po zsumowaniu z każdą inną pomocą de minimis udzieloną temu przedsiębiorcy w okresie trzech
kolejnych lat podatkowych.";

2) 4 otrzymuje brzmienie:

,. 4. 1. Z udziału w programie wykluczeni są przedsiębiorcy:

1)działający w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)

Nr 104/2000 ż 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa
i akwakultury (Dz. U. UE L 17 z 21 stycznia 2000 r., str. 22);

2)prowadzący działalność w zakresie wydobycia kruszywa;

3)działający w sektorze transportu;

4)działający w sektorze handlu.

2.Program nie przewiduje udzielania pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem
do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej  oraz pomocy uwarunkowanej
pierwszeństwem wykorzystania  towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych
z zagranicy.

3.Program nie przewiduje możliwości udzielania:

1)pomocy przyznawanej  przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów
rolnych i

2)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

z dnia 11 pażdziern
Zatwierdzony przez
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-kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych  na rynek przez

przedsiębiorstwa objęte pomocą;

-kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej  w części lub całości

producentom podstawowym.";

3)  7 otrzymuje brzmienie:

„ 7.  Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie   działalności

hotelarskiej
1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do 5 lat przedsiębiorców prowadzących

działalność hotelarską, tworzących nowe miejsca noclegowe:

1)zarejestrowanych w ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa
Opolskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(Dz. U. z2017r.poz. 1553);

2)planujących dokonać rejestracji w ewidencji, o której mowa wpkt 1, którzy ponoszą koszty na
zakup środków trwałych lub wyposażenia związanych z tworzeniem nowych miejsc noclegowych

na terenie Gminy Nysa.

2.Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa w organie podatkowym:

1)wniosek o udzielenie pomocy, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do niniejszej

uchwały;

2)oświadczenie o wielkości brutto pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie ostatnich
trzech kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku lub o nieotrzymaniu

pomocy de minimis;

3)oświadczenie o wielkości brutto pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej
przez niego w okresie ostatnich trzech lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

4)formularz informacji przedstawianych  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.

Nr 53, poz. 311, z póżn. zm.);

5)kopię wypisu z ewidencji obiektów hotelarskich lub oświadczenie o zamiarze rejestracji w tej

ewidencji w ciągu trzech lat;

6)oświadczenie o zamiarze poniesienia kosztów na zakup środków trwałych lub wyposażenia

związanych z tworzeniem nowych miejsc noclegowych.

3.Wielkość zwolnienia wynosi 50% wartości kosztów poniesionych na zakup środków trwałych
lub wyposażenia związanych z tworzeniem nowych miejsc noclegowych, przy czym łączna kwota
zwolnienia nie może przekroczyć 80% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości.

4.Wielkość zwolnienia rozłożona jest  proporcjonalnie na okres pięciu lat kalendarzowych,
liczonych od roku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy oraz przedstawienia
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc

noclegowych lub do wyczerpania pułapu de minimis.

5.Przedsiębiorca zobowiązany jest, do końca trzeciego roku liczonego od roku złożenia wniosku
o udzielenie pomocy, złożyć oświadczenie o dokonaniu wydatków na zakup środków trwałych lub
wyposażenia związanego z działalnością hotelarską wraz z dokumentacją potwierdzającą  ich

poniesienie.

6.Przedsiębiorca może ubiegać się po raz kolejny o pomoc na inwestycje w zakresie hotelarstwa,

po wygaśnięciu zwolnienia.
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7.Do wniosku, o którym mowa  w ust. 2 pkt 1,   należy dołączyć wykaz kosztów remontu
kwalifikujących do objęcia pomocą w ramach inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc
noclegowych, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8.Przedsiębiorca, który uzyska! zwolnienie, zobowiązany jest przedkładać, w okresie jego
obowiązywania, w terminie do 15 stycznia:

1)informację o utrzymaniu inwestycji w zakresie działalności hotelarskiej, na którą została udzielona

pomoc;

2)oświadczenie o wieikości brutto pomocy de minimis, otrzymanej w okresie od złożenia ostatniego

oświadczenia.

9.Zwrot pomocy następuje w przypadku:

1)niedotrzymania  przez  przedsiębiorcę  terminu  przedłożenia  dokumentów wymienionych
w ust. 5 i ust. 8 lub przedłożenia nieprawdziwych danych;

2)nieterminowego uiszczania należnych Gminie podatków i opłat uwzględniających uzyskaną ulgę.

10.Zwolnienie cofa się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie
wymienione w ust. 9.

11.Przedsiębiorca, któremu cofnięto zwolnienie w trybie niniejszego paragrafu, nie może się
ubiegać o kolejne zwolnienie.".

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.




