
RADA MIEJSKA
w KoLtstittuowaJ

Uchwala Nr XXDV338l2l
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoSci dla przedsigbiorc6w tworzqcych
nowe miejsca pracy

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. I i art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r
o samorz4dzie gminnym I Dz. U. z 2020r poz. 713 z p62n. zm. l, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia l99b o podatkach i oplatach lokalnych I Dz.U. z20l9r poz. ll70 I oraz ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej
/ Dz.U.22020r poz.708 I oraz Rozporz4dzenia Komisji (UE) 20201972 z dnia2lipca2020r
zmieniaj4cego rozporzqdzenie (UE) nr 14012013 w odniesieniu do jego przedl:uilenia oraz
zmieniaj4ce rozporzqdzenie (UE) nr 65112014 w odniesieniu do jego przedluzenia
i odpowiednich dostosowafl,

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ 1.1. Zwolnil z podatku od nieruchomoSci:
1 ) nowo wybudowane budynki i budowle lub ich czgSci zwi4zane z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej, jezeli dzialalnoSd gospodarcza prowadzona jest
w zakresie: budownictwa, ustug, handlu, przetw6rstwa lub wytw6rstwa,
z wykorzystaniem tych nieruchomoSci i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.
2 ) grunty, budynki i budowle lub ich czgSci, w przypadku wykorzystania ich do
prowadzenia dzia\alnoSci gospodarczej przez podatnika, w zakresie: budownictwa,
uslug, handlu, przetw6rstwa lub wytw6rstwa, bgd4ce w jego posiadaniu, lecz
wczeSniej nie wykorzystane do prowadzenia dzialalnoSci, pod warunkiem, ze
dzialalnoS6 gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem tych nieruchomoSci
spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie, o kt6ry mowa w ust. 1 przysluguje na okres:

1 ) I roku - w przlpadku utworzenia w wyniku inwestycji co najmniej 2 nowych
miejsc pracy,
2 ) 2lat - w pr4padku utworzenia w wyniku inwestycji co najmniej 5 nowych miejsc
pfacy,
3 ) 3 lat - w przypadku utworzenia w wyniku inwestycji co najmniej 8 nowych miejsc
pracy,
4 ) 4lat - w przypadku utworzenia w wyniku inwestycji co najmniej ll nowych
mleJsc pracy,
5)5lat-wprzypadku
miejsc pracy.

3. Adresatami pomocy okreSlonej w uchwale s4:

1 ) Przedsigbiorcy, kt6rzy po wejSciu w Zycie niniejszej uchwaly podejmujE po raz
pierwszy dzialalnoS6 gospodarcz4 na terenie miasta i gminy Kolbuszowa,
2 ) Przedsigbiorcy, ktorzy poszerzq swoj4 dzialalnoi(, gospodarcz4, prowadzonq na
terenie miasta i gminy Kolbuszowa. Poprzez poszerzenie dzialalnoSci gospodarczej
rozumie sig powigkszenie bazy materialnej przedsigbiorcy poprzez nowe inwestycje.
Zwolnienie z podatku od nieruchomoSci obejmuje w6wczas tylko now4 inwestycjg, tj.
nowo nabyte grunty lub nowo wybudowane budynki przeznaczone na prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej.



2.1. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwala sig budynki i budowle, kt6rych
budowa zostaLazakohczona po 01 .01.2020r. (decyzja Starosty o zakonczeniu budowy).

2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwala sig za spelniony, jezeli zanotowano
wzrost zatrudnienia pracownik6w w pelnym Wmiarze czasu pracy, w stosunku do
poziomu zatrudnienia na dzien przed nabyciem nieruchomoSci lub na dzieh przed
otrzymaniem decyzji o zakoriczeniu budowy z Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej. Uwzglgdnia sig tylko pracownik6w zatrudnionych w pelnym
wymiarze czasu pracy. Deklarowany wzrost zatrudnienia musi nast4pi6 w terminie do
1 roku od dnia zlohenia wniosku o przyznatie zwolnienia, przy czp w terminie
do I miesiqca od dnia zloheniawniosku przedsigbiorca zobowiqzanyjest utworzyd, co
najmniej 2 nowe miejsca pracy.

3. Zwolnienie z podatku przysluguje, jeheli zwigkszony poziom zatrudnienia zostanie
utrzymany przez caly okres zwolnienia.

4. Do wielkoSci zatrudnienia nie wlicza sig pracownik6w zatrudnionych jako bezrobotni
w ramach prac interwencyjnych lub rob6t publicznych.

5. NieruchomoSci podlegaj4ce zwolnieniu, bEdq wykorzystywane wyl4cznie przez
przedsigbiorcg otrzymuj 4cego pomoc na podstawie uchwaly.

6. Zwolnienie przystuguje dla danego przedsigbiorcy tylko raz. tr 1czny okres zwolnienia
nie moZe przel<roczy(,5lat dla jednego przedsigbiorcy.

$ 3.1. Zwolnienie okreSlone w $ I stosuje Burmistrz Kolbuszowej w formie decyzji, po
zloheniu stosownego wniosku przez przedsigbiorcg.

2. Przedsigbiorcy ubiegaj4cy sig o zwolnienia z podatku od nieruchomoSci, do wniosku
dolqczaj 4 nastgpuj 4c e dokumenty :

- podanie o przyznanie zwolnienia z tzasadnieniern,
- deklaracj g/informacj g o posiadanych nieruchomoSciach,
- zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub Krajowego

Rejestru S4dowego,
- oSwiadczenie o stanie zatrudnienia, potwierdzone sprawozdania ZUS stwierdzajqce

stan zatrudnienia,
- akt notarialny na zakup nieruchomoSci,
- oSwiadczenie o zobowiqzaniach publiczno-prawnych ( zale$oSci w zobowi4zaniach

wobec gniny Kolbuszowa uniemoZliwia skorzystanie z powylszego zwolnienia ),
- kserokopie pozwolenia na uZytkowanie ze Starostwa Powiatowego,
- oSwiadczenie o spelnieniu kryteri6w okreSlonych w uchwale,
- zgodnie z art. 37 ust. I ustawy o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej, podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc de minimis ma obowipek przedloayt,
podmiotowi udzielaj4cemu pomocy wszystkie zaSwiadczenia/o5wiadczenia o pomocy
de minimis, zalwiadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybol6wstwie, jakie
otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc orM w ci4gu 2poprzedzaj4cych go lat,
albo oSwiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010r w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc
de minimis I Dz.U. Nr 53 poz. 3ll ze zm./, podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc
de minimis powinien przedlo?yt formularz informacji, kt6ry stanowi zalqcznik do
tego rozporzqdzenia.

$ 4.1. Przedsigbiorca, kt6ry uzyskal zwolnienia jest zobowipany przedkladat organowi
podatkowemu w okresach p6lrocznych w terminach do 25 stycznia oraz do 25lipca,
informacjg o utrzymaniu stanu zatrudnienia z Wszczeg6lnieniem iloSci os6b
zatrudnionych, potwierdzon4 przez ZUS.



2. W okresie trwania zwolnienia przedsigbiorca zobowiqzany jest do informowania
organu o wszelkich zmianach w stanie prawnym nieruchomoSci objgtych zwolnieniem
oraz o zmianie sposobu ich wykorzystania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany.

3. Przedsigbiorca, kt6ry w terminie 14 dni zawiadomi o utracie warunk6w do zwolnienia
od podatku od nieruchomoSci, traci prawo do tego zwolnienia poczynaj4c od
pierwszego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym utracil warunki.

4. Przedsigbiorca, kt6ry nie dopelnil obowi4zku terminowego zawiadomienia o utracie
warunk6w do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynaj4c od pocz4tku
roku podatkowego, w kt6rym utracil te warunki i jest zobowiqzany do zwrotu kwoty
zwolnienia wraz z naleZnymi odsetkami w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia
sig decyzji stwierdzaj4cej wygaSnigcie prawa do zwolnienia.

5. Przedsigbiorca, kt6ry wprowadzil w bl4d organ podatkowy, co do spelnienia
warunk6w, od kt6rych uzalehnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomoSci, traci
prawo do tego zwolnienia za caly okres zwolnienia i jest zobowiqzany do zwrotu
kwoty zwolnienia wraz z nalehnymi odsetkami w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sig decyzji stwierdzaj4cej wygaSniecie prawa do zasilku.

6. Przedsigbiorca, kt6ry utracil prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomoSci nie
mo2e ubiega6 sig o ponowne uzyskanie zwolnienia.

7 . W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsigbiorca zobowiqzany jest do zaplaty
podatku od nieruchomo5ci wraz z odsetkami za zwlokg, zgodnie z art. 53 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r - ordynacja podatkowa lDz. U . z 2020r poz. 13252 po1n.zm.l .

8. W przypadku powstania zaleglofici podatkowych wobec gniny Kolbuszowa np.
z tytulu posiadania Srodk6w transportowych czy innych posiadanych nieruchomoSci,
beneficjent pomocy traci prawo do ulgi od pierwszego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po
miesi4cu, w kt6rym powstala zalegloSd.

$ 5. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomoSci nie obejmuje inwestycji zwi4zanych
z budow4 stacji paliw, bank6w oraz obiekt6w handlowych o powierzchni uZytkowej
powyZej 300 m2.

$ 6.1. Zwolnienie, o kt6rynn mowa w niniejszej uchwale jest pomoc4 publicznq i jej
udzielenie nastgpuje zgodnie z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o postgpowaniu
w sprawach dotycz4cych pomocy publicznej oraz wydanymi na jej podstawie
przepi sami wykonawc zymi.

2. Pomoc w ramach tej uchwaly jest pomoc4 de minimis. Nie stosuje sig jej w stosunku
do przedsigbiorc6w, jezeli wartoSi pomocy zwolnienia lqcznie z wartoSci4 pomocy
otrzymanej przez przedsigbiorcg w okresie 3 kolejnych lat poprzedzajqcych dzieri
zlo2enia wniosku, przel<racza r6wnowartoSd kwoty 200 tyS. EURO.

3. Niniejsza uchwala nie ma zastosowania do obszar6w okreslonych w art. 1

Rozporz4dzenia Komisji ( WE ) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie
zastosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis.

$ 7. Organem udzielaj4cym pomocy jest Burmistrz Kolbuszowej.

$ 8. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. Ma zastosowanie do podatku naleznego

l|J/rcZhCY
I Kolbuszowej

PRZE\A

od 1 stycznia202lr i obowipuje do dnia 31.12.2023 roku.

AleksanderWilk

Rady


