Uchwa a Nr 244/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie zwolnie' od podatku od nieruchomo(ci w ramach pomocy de
minimis dla przedsi)biorców tworz+cych nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Opatówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze
zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op*atach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post+powaniu w sprawach dotycz cych pomocy
publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1808) Rada Miejska Gminy
Opatówek uchwala, co nast+puje:
§1. Zwolnienia od podatku od nieruchomo2ci przys*uguj na zasadach okre2lonych
w niniejszej uchwale, z uwzgl+dnieniem ogranicze3 wynikaj cych z przepisów
dotycz cych pomocy publicznej dla przedsi+biorców.
§2. Je5eli w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. przedsi+biorcy - nale5y przez to rozumie7 ka5dy podmiot prowadz cy
dzia*alno27 gospodarcz niezale5nie od statusu i sposobu funkcjonowania;
2. dzia*alno27 gospodarcza - nale5y przez to rozumie7 oferowanie towarów i/lub
us*ug na rynku;
3. nowych miejscach pracy - nale5y przez to rozumie7 przyrost netto liczby
pracowników u danego przedsi+biorcy w porównaniu ze 2redni liczb
pracowników z ostatnich 12 miesi+cy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pe*nym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby nowych stanowisk pracy
powsta*ych w zwi zku z realizacj nowej inwestycji nale5y odj 7 liczb+ miejsc
pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.
4. nowej inwestycji - nale5y przez to rozumie7:
- nowo wybudowane albo rozbudowane budynki, budowle lub ich cz+2ci
przeznaczone do prowadzenia dzia*alno2ci gospodarczej, których budowa
albo rozbudowa zosta*a zako3czona po wej2ciu w 5ycie uchwa*y, przy czym
za zako3czenie budowy uznaje si+ uzyskanie pozwolenia na u5ytkowanie lub
zg*oszenie u5ytkowania obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.).
- nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich cz+2ci przeznaczone do
prowadzenia dzia*alno2ci gospodarczej, za które uwa5a si+ grunty, budynki
i budowle, których prawo w*asno2ci b d< u5ytkowania wieczystego przesz*o
na nabywc+ po wej2ciu w 5ycie uchwa*y.
5. rok zwolnienia - nale5y rozumie7 12 miesi+cy kalendarzowych liczonych od
pierwszego dnia miesi ca nast+puj cego po miesi cu, w którym
przedsi+biorca uzyska* prawo do zwolnienia.
§3. 1. Zwalnia si+ od podatku od nieruchomo2ci nowe inwestycje na okres:
1) 1 roku - je5eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 nowych
miejsc pracy
2) 2 lat - je5eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 6 nowych miejsc
pracy

3) 3 lat - je5eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 9 nowych miejsc
pracy
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomo2ci z tytu*u tej samej inwestycji mo5e by7
przyznane jeden raz.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomo2ci obejmuje tylko te grunty, budynki
i budowle lub ich cz+2ci stanowi ce nowe inwestycje, które wykorzystywane s przez
przedsi+biorc+ do prowadzenia dzia*alno2ci gospodarczej.
4. Stan zatrudnienia stanowi cy podstaw+ do uzyskania zwolnienia okre2lonego
w ust. 1 nie mo5e ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez przedsi+biorc+
z tego zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygas* albo
umowa o prac+ uleg*a rozwi zaniu przedsi+biorca zobowi zany jest w ci gu 30 dni
zatrudni7 nowego pracownika.
§4. 1. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomo2ci, o których mowa w §3 nie
obejmuje nieruchomo2ci zaj+tych na: us*ugi deweloperskie; stacje paliw; dzia*alno27
bankow ; dzia*alno27 instytucji finansowych; dzia*alno27 handlow o powierzchni
powy5ej 150 m2 i budowli z ni zwi zanych; nieruchomo2ci z przeznaczeniem na
imprezy masowe zgodnie z definicj zawart w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpiecze3stwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611); nieruchomo2ci
zwi zanych z realizacj
inwestycji drogowych oraz produkcji przemys*owej
materia*ów dla potrzeb drogownictwa, w tym w zakresie wytwórni mas mineralnobitumicznych; dzia*alno2ci us*ugowej.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomo2ci, o których mowa w §3 nie przys*uguj
w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w zwi zku z zatrudnianiem osób
bezrobotnych oraz innymi sposobami aktywizacji tych osób w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku
pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674) tak5e w przypadku korzystania przez pracodawc+
z uprawnie3 przys*uguj cych w zwi zku z zatrudnieniem osoby niepe*nosprawnej
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spo*ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe*nosprawnych (Dz.U. 2011 Nr 127, poz.
721), a tak5e w przypadku korzystania z innych form wsparcia na utworzenie nowych
miejsc pracy.
3. Zwolnienia od podatku od nieruchomo2ci, o których mowa w §3 nie przys*uguj od
nieruchomo2ci b+d cych przedmiotem w*asno2ci przedsi+biorców, których podmioty
powsta*y w wyniku przekszta*cenia, reorganizacji, likwidacji i upad*o2ci chyba, 5e
przedsi+biorcy zwi+kszaj
zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed
przekszta*cenia, reorganizacji, likwidacji lub upad*o2ci.
4. Zwolnienia od podatku od nieruchomo2ci, o których mowa w §3 nie przys*uguj ,
je5eli u przedsi+biorcy w okresie dwunastu miesi+cy przed dniem, w którym naby*by
on prawo do zwolnienia, nast pi* spadek zatrudnienia poni5ej stanu zatrudnienia
sprzed tego okresu.
§5. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo2ci, które stanowi pomoc de minimis
przys*uguje podatnikowi, po spe*nieniu nast+puj cych przes*anek:
1) z*o5enia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomo2ci, je5eli zgodnie z ustaw
o podatkach i op*atach lokalnych na podatniku ci 5y obowi zek z*o5enia
deklaracji, w terminie okre2lonym w ustawie;
2) z*o5enia informacji w sprawie podatku od nieruchomo2ci, je5eli zgodnie z ustaw
o podatkach i op*atach lokalnych na podatniku ci 5y obowi zek z*o5enia
informacji, w terminie okre2lonym w ustawie;

3) przed*o5enia przez podatnika w terminie 1 miesi ca od dnia zako3czenia
inwestycji i oddania jej do u5ytku dokumentów uprawniaj cych do obj+cia
zwolnieniem, tj.:
- tytu*u prawnego do nieruchomo2ci w odniesieniu, do której podatnik ubiega si+
o zwolnienie lub decyzji o pozwoleniu na u5ytkowanie obiektu budowlanego
organu nadzoru budowlanego lub innego dokumentu potwierdzaj cego przyj+cie
obiektu do u5ytkowania;
- zestawienia 2redniego zatrudnienia za okres 12 miesi+cy poprzedzaj cych
miesi c, w którym podatnik naby* prawo do zwolnienia wraz z deklaracjami
rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesi ce,
z potwierdzeniem ich z*o5enia w Zak*adzie Ubezpiecze3 Spo*ecznych;
- wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy.
4) posiadania prawa w*asno2ci lub prawa u5ytkowania wieczystego do
nieruchomo2ci korzystaj cych ze zwolnienia, co najmniej przez okres obj+ty
zwolnieniem;
5) utworzenia nowych miejsca pracy, o których mowa w §3 i utrzymania ich co
najmniej przez okres obj+ty zwolnieniem;
6) zawarcia z zatrudnionymi pracownikami umów o prac+ co najmniej na okres obj+ty
zwolnieniem.
2. Obowi zek wykazania organowi udzielaj cemu pomocy spe*nienia przes*anek do
zwolnienia, ci 5y na podatniku.
§6. 1. Pomoc udzielana przedsi+biorcom na podstawie niniejszej uchwa*y stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporz dzenia Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L Nr 352 z dnia
24 grudnia 2013 r.).
2. Podatnik b+d cy przedsi+biorc zobowi zany jest przed*o5y7:
1) informacje niezb+dne do udzielenia pomocy de minimis okre2lone
w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj cy si+ o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010 Nr 53, poz. 311 z pó<n. zm.)
2) wszystkich za2wiadcze3 o pomocy de minimis, jakie otrzyma* w roku, w którym
ubiega si+ o pomoc, oraz w ci gu 2 poprzedzaj cych go lat, albo o2wiadczenia
o wielko2ci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o2wiadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; wszystkich za2wiadcze3 o pomocy de
minimis w rolnictwie, jakie otrzyma* w roku, w którym ubiega si+ o pomoc, oraz
w ci gu 2 poprzedzaj cych go lat obrotowych, albo o2wiadczenia o wielko2ci pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo o2wiadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; wszystkich za2wiadcze3 o pomocy de
minimis w rybo*ówstwie, jakie otrzyma* w roku, w którym ubiega si+ o pomoc, oraz
w ci gu 2 poprzedzaj cych go lat, albo o2wiadczenia o wielko2ci pomocy de minimis
w rybo*ówstwie otrzymanej w tym okresie, albo o2wiadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
3. Informacje, dokumenty, za2wiadczenia lub o2wiadczenia o pomocy de minimis,
o których mowa w ust. 2, przedsi+biorca jest równie5 zobowi zany sk*ada7 na
pocz tku ka5dego roku podatkowego obj+tego zwolnieniem, w terminie do 31
stycznia.
4. Podmiot prowadz cy dzia*alno27 gospodarcz nie mo5e uzyska7 pomocy de
minimis, je5eli otrzyma* pomoc inn ni5 pomoc de minimis w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego 2rodka finansowania ryzyka,
a * czna kwota pomocy spowodowa*aby przekroczenie dopuszczalnej intensywno2ci

pomocy lub kwot+ pomocy ustalon pod k tem specyficznych uwarunkowa3
ka5dego przypadku w rozporz dzeniu w sprawie wy* cze3 grupowych lub decyzji
Komisji.
§7. Zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1, maj zastosowanie od pierwszego dnia
miesi ca nast+puj cego po miesi cu, w którym podatnik spe*ni* warunki okre2lone
w §5 i §6. W przypadku gdy podatnik podejmuje dzia*alno27 gospodarcz w nowo
wybudowanych budynkach, budowlach lub ich cz+2ci, zwolnienie przys*uguje
z dniem 1 stycznia roku nast+puj cego po roku, w którym budowa zosta*a
zako3czona, albo w którym rozpocz+to u5ytkowanie budynku, budowli lub ich cz+2ci
przed ich ostatecznym wyko3czeniem.
§8. 1. W okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwa*y, podatnik
zobowi zany jest przedk*ada7 organowi podatkowemu w okresach kwartalnych,
w terminie 25 dni od dnia zako3czenia ka5dego kwarta*u, o2wiadczenie o utrzymaniu
stanu zatrudnienia w zwi zku z udzielonym zwolnieniem wraz z aktualn deklaracj
rozliczeniow (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem jej z*o5enia w Zak*adzie
Ubezpiecze3 Spo*ecznych.
2. O utracie warunków uprawniaj cych do zwolnienia, podatnik jest zobowi zany
powiadomi7 pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wyst pienia
okoliczno2ci powoduj cych utrat+ prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia
miesi ca, w którym wyst pi*y okoliczno2ci powoduj ce utrat+ tego prawa.
4. Podatnik, który nie dope*ni* obowi zku okre2lonego w ust. 2, traci prawo do
zwolnienia od pocz tku roku podatkowego, w którym wyst pi*y okoliczno2ci
powoduj ce utrat+ tego prawa.
5. Podatnik, który wprowadzi* w b* d organ podatkowy co do spe*nienia warunków
uprawniaj cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca*y okres,
przez jaki korzysta* ze zwolnienia.
6. Zwolnienie udzielone podatnikom, o których mowa w ust. 4 i 5, staje si+
zaleg*o2ci podatkow i podlega zwrotowi do bud5etu Gminy Opatówek w trybie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.
poz. 613, ze zm.).
§9. Do zwolnie3 okre2lonych w uchwale nie maj prawa podatnicy, którym zosta*a
umorzona zaleg*o27 podatkowa nale5na Gminie Opatówek, lub którzy posiadaj
zaleg*o2ci podatkowe z tytu*u podatków stanowi cych dochody bud5etu Gminy.
§10. Zwolnienia okre2lone w uchwale przys*uguj w stosunku do inwestycji
zrealizowanych na terenie Gminy Opatówek po wej2ciu w 5ycie uchwa*y.
§11. Wykonanie uchwa*y powierza si+ Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§12. Uchwa*a wchodzi w 5ycie po up*ywie 14 dnia od dnia og*oszenia w Dzienniku
Urz+dowym Województwa Wielkopolskiego i obowi zuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 244/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie zwolnie' od podatku od nieruchomo(ci w ramach pomocy de
minimis dla przedsi)biorców tworz+cych nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Opatówek
Przedmiotowa uchwa*a przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomo2ci
gruntów, budynków lub ich cz+2ci, budowli lub ich cz+2ci zwi zanych
z prowadzeniem dzia*alno2ci gospodarczej, stanowi cych nowe inwestycje,
w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy.
Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od
nieruchomo2ci obwarowane jest spe*nieniem okre2lonych warunków uwzgl+dnionych
w uchwale. Przedsi+biorca, aby utrzyma7 prawo do zwolnienia od podatku od
nieruchomo2ci nowych inwestycji, musi stosowa7 si+ do przewidzianych niniejsz
uchwa* wymogów przez okres od 1 do 3 lat, co w konsekwencji powoduje trwa*e
powi zanie podmiotu gospodarczego z Gmin
Opatówek i przynoszenie
dodatkowych dochodów bud5etowych z podatku od nieruchomo2ci po okresie
zwolnienia podatkowego.
W zwi zku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych chc cych
korzysta7 ze zwolnienia od podatku od nieruchomo2ci wydaje si+, 5e zmniejszenie
obci 5e3 podatkowych dla przedsi+biorców, którzy stworz nowe inwestycje oraz
utworz nowe miejsca pracy zwi+kszy atrakcyjno27 Gminy Opatówek, a tak5e b+dzie
stanowi*o rozwój zarówno przedsi+biorstw, jak i rynku lokalnego.
Wobec powy5szego podj+cie niniejszej uchwa*y uznaje si+ za zasadne.

