
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/257/2016 

RADY GMINY CZARNKÓW 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje  

w ramach pomocy de minimis i tworzących nowe miejsca pracy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm. Dz.U. z 2016r. poz. 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych
1) 

(Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm. Dz.U. z 2016r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 - t.j.) Rada 

Gminy Czarnków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwolnienia, o których mowa w §3 niniejszej uchwały stanowią: 

1) pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem 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 352 z 24 grudnia 2013r.); 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.); 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28 

czerwca 2014r.). 

2. Pomoc de minimis może być udzielona dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, z wyjątkiem 

określonych w art. 1 rozporządzenia 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. 

3. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis określoną niniejszą uchwałą, jeżeli całkowita kwota 

pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat podatkowych nie przekroczy  

w danym roku oraz w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających, kwoty brutto 200.000 EUR, natomiast dla 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów – 100.000 EUR. 

4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi i kryteria 

warunkujące zwolnienie oraz udokumentowali ten fakt według zasad i w trybie przewidzianym niniejszej 

uchwale. 

§ 2. Ilekroć w uchwale używa się pojęcia: 

1) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć wykonanie nowego budynku, rozbudowę bądź nadbudowę 

budynku istniejącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2016r., poz. 290 t.j. ze zm.), przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa 
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została zakończona po wejściu w życie niniejszej uchwały. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie 

nieruchomości, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorców w stosunku, do których 

ogłoszono upadłość. Nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu  

w życie niniejszej uchwały, jak i na nabytych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc przed 

wejściem w życie uchwały; 

2) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost liczby pracowników  

w przedsiębiorstwie beneficjenta pomocy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy 

przed zakończeniem nowej inwestycji, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, w przeliczeniu na 

osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku nowych przedsiębiorstw, 

funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy do obliczeń uwzględnia się okres krótszy  

od wymaganego, tj. maksymalnie możliwy do wykazania). Przyrost zatrudnienia w związku z nową 

inwestycją musi nastąpić na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy bezpośrednio z 

przedsiębiorcą ubiegającym się o zwolnienie wynikające z niniejszej uchwały; 

3) zakończenie inwestycji - oznacza datę zakończenia wykonania nowego budynku, rozbudowy bądź 

nadbudowy budynku istniejącego lub uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie w całości lub w części, 

udokumentowane przez właściwy organ administracji techniczno-budowlanej. W przypadku nabycia,  

w celu prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorców w stosunku, do których ogłoszono 

upadłość, za datę zakończenia inwestycji przyjmuje się datę nabycia, natomiast zakończenie inwestycji 

musi nastąpić w okresie obowiązywania niniejszej uchwały; 

4) przedsiębiorca - należy przez to rozumieć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez 

względu na formę organizacyjno-prawną, podlegający obowiązkowi podatkowemu w podatku  

od nieruchomości i mający swoją siedzibę na terenie Gminy Czarnków; 

5) jedno przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, o których mowa w art. 

2 ust. 2 rozporządzenia 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 352 z 24 

grudnia 2013r.); 

6) rok zwolnienia – należy przez to rozumieć 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo  

do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały; 

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części (w tym części powstałe w wyniku 

rozbudowy bądź nadbudowy budynku istniejącego), zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres: 

1) 1 roku - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 

2) 2 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 

3) 3 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 

4) 5 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

3. Zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nowa inwestycja 

(wykonanie nowego budynku, rozbudowa bądź nadbudowa budynku istniejącego) została zakończona albo  

w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.  

W przypadku nabycia nieruchomości, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorców  

w stosunku, do których ogłoszono upadłość, zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie 

niniejszej uchwały 

4. W przypadku gdy przekroczenie dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis nastąpi przed upływem 

okresu wskazanego w ust. 2, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym  

to przekroczenie nastąpiło. 
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§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest przedłożenie, w terminie 30 dni 

roboczych, licząc od dnia zakończenia inwestycji, zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis. 

Wzór zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wraz z przedmiotowym zgłoszeniem należy przedłożyć: 

1) oświadczenie przedsiębiorcy o zapoznaniu się z niniejszą uchwałą i spełnianiu przez niego kryteriów w niej 

określonych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania nowej inwestycji i nowoutworzonych miejsc pracy. Wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

3) kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności 

gospodarczej; 

4) kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja 

uprawniająca do udzielenia zwolnienia; 

5) kopię dokumentu potwierdzającego zakończenie inwestycji; 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 

otrzymanych w roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

7) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r.,  

Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010r., Nr 121, poz. 810 ze zm.), a w przypadku utraty mocy przez powyższe rozporządzenia, 

przedłożenie informacji wskazanych przez akty prawne regulujące w ich następstwie w zakresie informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 

§ 5. Przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo do otrzymania zwolnienia od podatku od nieruchomości  

na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązany jest do: 

1) utworzenia nowych miejsc pracy, nie później niż w okresie 30 dni roboczych od dnia zakończenia 

inwestycji oraz ich utrzymania przez okres co najmniej: 

a) 1 roku (w przypadku rocznego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1), 

b) 2 lat (w przypadku dwuletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2), 

c) 3 lat (w przypadku trzyletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 3), 

d) 5 lat (w przypadku pięcioletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 4), 

od ich utworzenia; 

2) utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Czarnków i prowadzenia działalności gospodarczej  

na nieruchomościach objętych zwolnieniem podatkowym (bez możliwości ich wynajmowania  

i poddzierżawiania czy przeniesienia swej siedziby przez przedsiębiorcę) przez okres co najmniej: 

a) 1 roku (w przypadku rocznego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1), 

b) 2 lat (w przypadku dwuletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2), 

c) 3 lat (w przypadku trzyletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 3), 

d) 5 lat (w przypadku pięcioletniego zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 4), 

od dnia zakończenia inwestycji. 

§ 6. 1. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych 

wobec budżetu Gminy Czarnków na dzień zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia wynikającego  

z niniejszej uchwały oraz terminowo regulują swoje zobowiązania podatkowe w okresach wynikających z §3 

ust. 2 i §5 pkt 1 i 2. 
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2. Jeżeli w okresach wynikających z §3 ust. 2 i §5 pkt 1 i 2 na koncie beneficjenta pomocy de minimis  

w wyniku złożenia korekty deklaracji podatkowej powstałaby zaległość podatkowa, ma on obowiązek  

jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty. 

§ 7. 1. Beneficjent pomocy de minimis, o której mowa w §3 ust. 1, jest zobowiązany przedłożyć bez 

wezwania organu podatkowego: 

1) w terminie 30 dni roboczych po upływie okresu, o którym mowa w §5 pkt 1, dokumenty potwierdzające 

utworzenie wymaganej liczby nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (dokumenty 

potwierdzające stan zatrudnienia przed zakończeniem inwestycji i po utworzeniu nowych miejsc pracy  

w związku z nową inwestycją - deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z ostatnich 12 miesięcy  

(a w przypadku nowych przedsiębiorców funkcjonujących na rynku mniej niż 1 rok z okresu maksymalnie 

możliwego do wykazania) przed zakończeniem nowej inwestycji i po utworzeniu nowych miejsc pracy oraz 

kserokopie umów o pracę nowo zatrudnionych pracowników; 

2) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności – pisemnej informacji o zlikwidowanych miejscach 

pracy oraz o zatrudnionych na tych miejscach pracownikach; 

3) w terminie 14 dni, licząc od ukończenia kolejnego roku zwolnienia (ze stanem na ostatni dzień roku 

przysługującego zwolnienia): 

a) wykazu nowo utworzonych miejsc pracy, 

b) wykazu utrzymanych nowych miejsc pracy oraz uwierzytelnione kserokopie umów o pracę 

pracowników zatrudnionych w ciągu roku lub zatrudnionych w miejsce pracowników zwolnionych, 

c) zestawienie średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym 

przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia wraz z Deklaracjami Rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) 

za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

d) oświadczenie o utrzymaniu średniorocznego zatrudnienia będącego podstawą korzystania ze zwolnienia, 

4) w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego: 

a) informacji o uzyskanej pomocy innej niż pomoc de minimis otrzymanej (nie tylko w okresie 3-letnim)  

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc 

na podstawie niniejszego programu, 

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 

otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

c) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców o prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny 

dopuszczalności pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz wystawia zaświadczenie  

o udzielonej pomocy de minimis. 

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu 

udzielającego pomocy o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa do korzystania z pomocy 

de minimis na podstawie niniejszej uchwały, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia. 

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym 

terminie, na wezwanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz 

prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

5. Przedsiębiorca, który w terminie 14 dni zawiadomi organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia, lub 

zmianie mającej wpływ na wielkości udzielonej pomocy, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia 

miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

6. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków  

do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym nastąpiły 

okoliczności powodujące utratę tego prawa i jest zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy. 
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7. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających 

do uzyskania zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia i jest 

zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy. 

8. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia zobowiązany jest 

do zapłaty należnego podatku od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami 

liczonymi jak od zaległości podatkowych. 

§ 8. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Janusz Wielgosz 
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1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) 

dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 

Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 
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