UCHWAŁA NR XLII/984/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),
Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres wskazany w ust. 2 budynki lub ich części oraz
budowle lub ich części, będące w posiadaniu przedsiębiorców - podatników podatku od nieruchomości - którzy
zrealizują z ich wykorzystaniem nową inwestycję i utworzą nowe miejsca pracy.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje:
1) na okres 6 miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
2) na okres 12 miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
3) na okres 24 miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 15 nowych miejsc pracy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć nowo wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę
budynki i budowle, w których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz przebudowę i rozbudowę już
istniejących budynków i budowli dla celów prowadzenia działalności gospodarczej;
2) tworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost miejsc pracy w danym
przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze
średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto
realizację inwestycji, przy czym miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli zostały
utworzone nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia tej inwestycji.
§ 3. Zwolnieniu, o którym mowa w niniejszej uchwale nie podlegają:
1) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z działalnością handlową, której
powierzchnia sprzedażowa przekracza 150 m2,
2) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z działalnością bankową w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1376 z późn. zm.),
3) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem i obsługą stacji paliw klasa 47.30 Polskiej klasyfikacji działalności (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie polskiej klasyfikacji działalności – Dz.U. Nr 251 poz. 1885 z poźn. zm.).
§ 4. 1. Zwolnienie dotyczy nowej inwestycji i przysługuje:
1) od powstania obowiązku podatkowego - w przypadku złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej
uchwały do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, o którym
mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, lub
2) od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.
2. Przedsiębiorca chcąc skorzystać ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do:
1) złożenia dokumentów o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od spełnienia
warunków do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały,

Id: B0476A83-4415-44AC-9F97-D6EAFCBE5AE1. Podpisany

Strona 1 z 3

2) utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 1 roku po zakończeniu okresu
zwolnienia.
§ 6. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale, może mieć wyłącznie charakter pomocy de
minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).
§ 7. Podmiot ubiegający się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311).
§ 8. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest obowiązany
powiadomić pisemnie Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.
3. Przedsiębiorca, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz
z odsetkami za zwłokę.
§ 9. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. i w tym okresie przedsiębiorca może nabyć prawo do
zwolnienia.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Batycki
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/984/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 maja 2014 roku
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

(oznaczenie przedsiębiorcy)

(siedziba lub miejsce zamieszkania)

............................................................................... ................................................................................
(forma prawna przedsiębiorcy)
(wielkość przedsiębiorcy)

................................................................................ ................................................................................
(przedmiot działalności i PKD)
(miejsce prowadzenia działalności)

................................................................................ ................................................................................
(NIP)
(REGON)

1. Oświadczam, że zrealizowałem nową inwestycję polegającą na:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. W wyniku nowej inwestycji utworzyłem............................................................................................................
na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
W związku z powyższym wnioskuję o zwolnienie na podstawie.........................uchwały.
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz
Rozporządzenia rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).

.....................................................................
(data i podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej)


proszę wpisać słownie
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