
UCHWAŁA NR XV/408/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 19 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami: z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/323/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007 
r. w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej
w Podatku od Nieruchomości o nazwie: „Szczeciński Program Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości”, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc w ramach Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej może 
zostać udzielona wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem prac nad realizacją 
projektu złoży wniosek o zamiarze skorzystania z pomocy.”

2. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały jest:  

1) dla mikro przedsiębiorców w rozumieniu odrębnych przepisów:
poniesienie kosztów związanych z inwestycją początkową, o której mowa w § 1 
programu kwoty przekraczającej równowartość 250 000 zł, przy czym
w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów
nie może być niższa, niż równowartość 100 000 zł;
2) dla małych przedsiębiorców w rozumieniu odrębnych przepisów:
poniesienie kosztów związanych z inwestycją początkową, o której mowa w § 1 
programu kwoty przekraczającej równowartość 500 000 zł, przy czym
w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów
nie może być niższa, niż równowartość 200 000 zł;
3) dla średnich przedsiębiorców w rozumieniu odrębnych przepisów:
poniesienie kosztów związanych z inwestycją początkową, o której mowa w § 1 
programu kwoty przekraczającej równowartość 1 500 000 zł, przy czym
w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów
nie może być niższa, niż równowartość 500 000 zł; 
4) dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1, 2 i 3:
poniesienie kosztów związanych z inwestycją początkową, o której mowa w § 1 
niniejszego programu kwoty przekraczającej równowartość 10 000 000 zł, przy 



czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów 
nie może być niższa, niż równowartość 2 000 000 zł.”

3. W § 11:
1) skreśla się ust. 1;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 uchwały przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca 
złożył wniosek – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych 
obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu 
złożenia kompletnego wniosku.”  

3)dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Prezydent Miasta Szczecin poinformuje w formie pisemnej o spełnieniu albo 
niespełnieniu przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy na podstawie uchwały.”

„5. Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Szczecin pisma, o którym mowa w ust. 4, 
beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.” 

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do „Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości” o nazwie „Oświadczenie o sytuacji 
ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa”. Nowe brzmienie załącznika stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do wniosków 
złożonych od dnia 2 listopada 2007 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/408/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2007 r.

Załącznik nr 2 do Szczecińskiego Programu 
Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od 
Nieruchomości 

..............................................................................................
  (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................................
                        /adres/

Forma prawna przedsiębiorcy1) ...........................

Prezydent Miasta Szczecin
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej  1
70-456  Szczecin

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)*

oświadczam, że

znajduję się/ nie znajduję się** w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw 

znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 z 1.10.2004).

...........................................           .....................................................
data podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

*     Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

**  niepotrzebne skreślić

1) Formę prawną przedsiębiorcy należy podać zgodnie z niżej podanymi kodami 

Kody odpowiadające formie prawnej przedsiębiorcy: 
1.A    przedsiębiorstwo państwowe
1.B    jednoosobowa spółka Skarbu Państwa



1.C    jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów         
          o gospodarce komunalnej
1.D   spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których 

  Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub 
         jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie 
         jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji                
         i konsumentów
2.      beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D

Informacja 
Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej należy rozumieć przedsiębiorcę, który 
przy pomocy środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, 
akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie 
powstrzymać strat, które w przypadku nieotrzymania pomocy na ratowanie lub pomocy na 
restrukturyzację, doprowadziłyby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie 
czasowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:
a. w przypadku spółki kapitałowej - wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie

z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego
i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału 
zakładowego,

b. w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% 
wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez 
spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego 
majątku,

c. są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego 
postępowania upadłościowego.

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) – c) przedsiębiorca może być 
uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada 
nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost strat, zapasów lub zadłużenia, maleje 
obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość 
zerową.
Szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej zawarte 
są w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244
z 1.10.2004).


