Projekt
z dnia 19 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków
i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 5 lat grunty oraz budynki i budowle, lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej położone w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego.
§ 2. 1. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną
i sposób finansowania zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 352/1 z 24.12.2013).
2. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej
pomocy dla jednego przedsiębiorstwa, łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od
jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie obejmującym bieżący rok
podatkowy oraz dwa poprzedzającego lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys.
euro brutto, a odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarów pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.
3. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu kwoty pomocy de
minimis, o której mowa w § 2 ust. 2, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia tego przekroczenia. Prawo do zwolnienia
wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.
§ 3. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia
następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, 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, o których mowa 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, z późn.
zm.).
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, do 31 stycznia każdego roku następującego po roku,
w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, jest zobowiązany do
przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Jeżeli podatnik nie złoży dokumentów zgodnie z ust. 2 zostanie wezwany przez organ podatkowy do ich
złożenia w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów zgodnie z ust. 2 lub ust. 3 pomoc w postaci zwolnienia od podatku
od nieruchomości na kolejny rok, następujący po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach niniejszej uchwały nie może być udzielona.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1923)
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Uzasadnienie
Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z
podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej U.p.o.l)
przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania
przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla
przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem,
Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, jak również jest bez tytułu prawnego.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały rada gminy, z tym że stawki roczne
nie mogą przekroczyć limitów określonych w U.p.o.l.
Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.
Pomoc powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości odpowiada wartości
zwolnienia podatkowego. Co warte podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw.
„pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez
przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. Wymogiem jest jednak zawsze zgłoszenie zamiaru
korzystania z pomocy, zgodnie ze wzorem zgłoszenia, który powinien być określony w uchwale rady gminy.
Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione przed dokonaniem zwolnienia nie mogą być uznane za koszty
kwalifikowane.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis:
Rada gminy może wprowadzić w formie uchwały stanowiącej program pomocowy zwolnienia podatkowe z
zachowaniem rozwiązań opartych na wspólnotowych przepisach o pomocy de minimis, co zwalnia pomoc od
obowiązku notyfikacji, jednak projekt uchwały musi być przekazany do wiadomości Prezesowi UOKiK.
Podstawowym aktem prawnym regulującym udzielanie pomocy de minimis jest Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5), które umożliwia udzielanie pomocy również w sektorze transportu drogowego.
Rozporządzenie to ustala pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro oraz 100 tys. euro w sektorze
transportu drogowego, dla jednego podmiotu gospodarczego, przez trzy kolejne lata budżetowe. Pomoc tę
oblicza się w ten sposób, że dodaje się pomoc uzyskaną w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających, a
suma pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego).
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wprowadza obowiązek wystawiania
zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury Rady Miasta Golubia –
Dobrzynia, której posiedzenie miało miejsce 13.12.2016r. Ponadto na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 nr 59 poz. 404 ze
zm.) projekt uchwały został przesłany do wiadomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dnia
12.01.2017r. Prezes UOKiK odpowiedział, ze nie zgłasza zastrzeżeń do niniejszego projektu uchwały.
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