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z dnia  30 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 33.254.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(tj.Dz.U z 2001r.Nr142,poz.1591;z późn.zm.)oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz.U.z 2010r.,Nr 95, poz.613; z późn.zm.), art.4 ust.1, 
art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tj.Dz.U. z 2011r.Nr 197 ,poz.1172), Rada Miejska w Krzepicach uchwala : 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe przesłanki udzielania pomocy de minimis, do której ma 
zastosowanie Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 379/5 z dnia 28 
grudnia 2006 r.). 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości powstałe w wyniku realizacji 
nowych inwestycji przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
i usług, z wyłączeniem działalności handlowej, pod warunkiem utworzenia w związku z realizacją 
inwestycji nowych miejsc pracy. 

2. Nieruchomościami powstałymi w wyniku realizacji nowych inwestycji,o których mowa 
w ust.1 są nowo wybudowane lub zaadaptowane budynki lub ich części,budowle lub ich części oraz 
grunty. Nieruchomości te będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 
i utworzenia w nich nowych miejsc pracy oraz zostaną zgłoszone do zwolnienia po wejściu w życie 
niniejszej uchwały, najpóźniej do 31.12.2013 r. 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy polega na przyroście zatrudnienia w liczbie netto 
w przeliczeniu na pełno zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za 
okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy, a w przypadku 
prowadzących działalność w okresie krótszym, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu 
działalności podatnika. W liczbie zatrudnionych nie uwzględnia się zatrudnionych młodocianych 
w celu praktycznej nauki zawodu. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje na okres 2 lat licząc od momentu spełnienia 
warunku zatrudnienia tj. utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy. 

5. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia,o którym mowa w ust.1, jest utworzenie nowych 
miejsc pracy, o których mowa w ust. 3, w ciągu 1 roku od zgłoszenia inwestycji do użytkowania 
i utrzymanie ich przez co najmniej 2 lata. 

6. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnia się wyłącznie pracowników 
zatrudnionych i wykonujących pracę na terenie Gminy Krzepice. 
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§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług z wyjątkiem 
działalności handlowej, przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na 
terenie Gminy Krzepice na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje na okres 1 roku od momentu utworzenia co 
najmniej 3 miejsc pracy licząc od dnia zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy ( z wyjątkiem zatrudnienia młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu). 

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia,o którym mowa w ust.1, jest utworzenie nowych 
miejsc pracy, o których mowa w ust.2, w ciągu 1 roku od dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego i utrzymanie ich przez 
co najmniej 1 rok. 

§ 4. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może skorzystać podatnik zalegający 
z zapłatą zobowiązań podatkowych i innych należności pieniężnych wobec Gminy Krzepice. 

§ 5. 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do 
złożenia wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru, 
określonego w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, podatnik zobowiązany jest do przedłożenia: 

1) deklaracji - informacji w sprawie podatku od nieruchomości wykazując przedmioty 
opodatkowania podlegające zwolnieniu; 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,w którym ubiega się 
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo inne dokumenty o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis,określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U.Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym 
załącznik do tego rozporządzenia. 

§ 6. W okresie korzystania ze zwolnienia w ramach uchwały podatnik zobowiązany jest : 

1) w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia– do poinformowania organu podatkowego, o każdej 
innej pomocy de minimis jaką uzyskał od innych organów, przedkładając stosowne 
zaświadczenie; 

2) w terminie do 31 stycznia każdego roku korzystania z pomocy: 

a) do złożenia oświadczenia o utrzymaniu ilości utworzonych miejsc pracy,w związku z którymi 
otrzymał pomoc de minimis wraz z informacją o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego 
roku kalendarzowego, potwierdzoną uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS P DRA ; 

b) do przedłożenia informacji, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 2 i 3; 

3) pisemnego powiadomienia o utracie prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania 
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. 

§ 7. 1. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych w §2 ust.4 i §3 ust. 2. 

2. Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło 
przekroczenie dopuszczalnej wartości pomocy de minimis. 
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3. Organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de 
minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8. 1. Podatnik traci prawo do zwolnienia od następnego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa w przypadku : 

1) niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczeń,o których mowa w §5 ust.2 pkt 2; 

2) zbycia nieruchomości objętej zwolnieniem; 

3) niedopełnienia przesłanek określonych w § 2 ust.3 i 5 i § 3 ust.2 i 3; 

4) podania nieprawdziwych danych; 

5) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis. 

2. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku 
wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co do spełniania prawa do zastosowania 
zwolnienia. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik jest zobowiązany do zwrotu całości lub za 
okres, w którym nienależnie z niej korzystał, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz 
z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.z 
2012r. poz.749;z późn.zm.). 

§ 9. Organ podatkowy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków 
do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie 
obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany. 
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