
Analiza oddziaływania uchwały w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

na rozwój przedsiębiorczości w mieście.

Uchwała  Nr  X/81/15  w  sprawie  warunków  udzielania  zwolnień  z  podatku  od
nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną podjęta przez Radę Miasta Hajnówka
25 listopada 2015r. została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 30
listopada 2015r. i zaczęła obowiązywać od 15 grudnia 2015r.

Przedmiotowa uchwała jako program regionalnej pomocy inwestycyjnej została opracowana
na podstawie  rozporządzenia  Komisji  (UE)  Nr 651/2014 z  dnia  17 czerwca 2014r.  uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
(Dz.Urz.UE L 187/1 z 26.06.2014r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r.
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  sportową  i  wielofunkcyjną,  infrastrukturę
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015r., poz.174).

Program  regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  skierowany  jest  do  przedsiębiorców
zamierzających zrealizować inwestycje początkowe oraz tworzących nowe miejsca pracy związane
z inwestycją początkową i ma formę zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 3 lub 5 lat
nowo  wybudowanych  budynków  lub  budowli,  w  zależności  od  spełnienia  przez  danego
beneficjenta  warunków  określonych  w  uchwale.  Pomoc  regionalna  ma  stanowić  zachętę  do
podejmowania inwestycji, które w przeciwnym razie tj. w przypadku nie skorzystania z pomocy nie
zostałyby zrealizowane w naszym mieście, bądź zrealizowane na mniejszą skalę.

Treść  uchwały  została  opublikowana  na  stronie  Urzędu  Miasta  Hajnówka  w  zakładce
BIZNES  >  WSPARCIE  DLA  BIZNESU.  Przedsiębiorcy  byli  informowani  o  możliwości
skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na cyklicznym spotkaniu organizowanym przez
Burmistrza Miasta  Hajnówka w ramach programu rozwoju przedsiębiorczości,  które odbyło się
31.05.2016r.

 Do dnia 8 czerwca 2016r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru skorzystania z regionalnej
pomocy inwestycyjnej.

Zważywszy na fakt, że program obowiązywać będzie do końca 2020 roku okres 6 miesięcy
jest zbyt krótkim okresem na analizę osiągniętych efektów.  


