DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2016 r.
Poz. 1293
UCHWAŁA NR XVII/166/2016
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów
w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie
rozporządzenie Komisji Europejskiej (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 r.).
§ 2. 1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 1 ma formę zwolnienia od podatku od nieruchomości
gruntów, budynków lub ich części i budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej.
§ 3. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się:
1) jeżeli przedsiębiorca zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Lubaczów;
2) w przypadkach określonych w art. 1 ust.1, lit. a-e Rozporządzenia Komisji (UE) o którym mowa w § 1;
3) od nieruchomości przeznaczonych pod wynajem lub dzierżawę;
4) od obiektów handlowych o powierzchni powyżej 250 m2;
5) od nieruchomości zajętych na stacje paliw;
6) od nieruchomości związanych z inwestycjami OZE;
7) od nieruchomości związanych z działalnością górniczą.
§ 4. Pomoc de minimis przeznaczona jest na:
1) realizację inwestycji początkowej na terenie gminy po raz pierwszy,
2) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na terenie gminy,
3) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach na terenie gminy.
§ 5. 1. Przez inwestycję początkową należy rozumieć inwestycję w środki trwałe związane z utworzeniem
nowego przedsiębiorstwa lub jego rozbudową, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych
w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym za takie
nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy
przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej.
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2. Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu oznacza rozbudowę istniejącego zakładu, np.
uruchomienie kolejnej linii technologicznej (produkcyjnej) dla tego samego produktu, przy czym proces
produkcyjny nie jest zasadniczo zmieniany lub wprowadzenie produkcji co najmniej jednego produktu więcej.
3. Nie jest nową inwestycją zastąpienie starych maszyn i urządzeń nowymi, wymiana dotychczasowego
oprogramowania na nowe, remonty, naprawy.
§ 6. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale obejmuje grunty, budynki,
budowle lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą, stanowiące nowe inwestycje
lub w przypadku gdy nową inwestycją jest uruchomienie nowej linii technologicznej, tą część gruntów,
budynków lub budowli na której lub w której jest ona usytuowana.
2. Określony w uchwale warunek utworzenia nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby
zatrudnionych w porównaniu ze średnią za okres 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy.
§ 7. 1. Przedsiębiorca uzyskuje pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 200 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 2. w okresie trzyletnim.
2. Wartość pomocy przyznana przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego towarów
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro w okresie trzyletnim.
3. Trzyletni okres, o którym mowa w ust.1 i 2 oblicza się biorąc pod uwagę bieżący rok podatkowy
oraz dwa poprzedzające lata podatkowe.
4. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w § 1, jeżeli otrzymał pomoc inną
niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego środka finansowania
ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę
pomocy dla konkretnego przeznaczenia ustaloną w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych
lub w decyzji Komisji.
5. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
6. Dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia
deklaracji na podatek od nieruchomości lub w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji dzień
faktycznego przysporzenia korzyści finansowych.
7. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
§ 8. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące
inwestycje początkowe związane z działalnością gospodarczą podjętą po raz pierwszy na terenie gminy
Lubaczów przez przedsiębiorcę, który w okresie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności złoży wniosek
o udzielenie pomocy de minimis.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej na okres:
1) 6 miesięcy – jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono 1 miejsce pracy;
2) 12 miesięcy - jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 2 miejsca pracy;
3) 24 miesiące – jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 4 miejsca pracy;
4) 36 miesięcy - jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 6 miejsc pracy.
3. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości jest
istnienie budynków, budowli lub ich części zwolnienie, liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym budowa została zakończona i rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej albo w którym
rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części w związku z działalnością gospodarczą przed ich ostatecznym
wykończeniem.
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4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przysługuje, jeżeli nowo utworzone miejsce pracy utrzymane
zostanie przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 12 miesięcy, a w przypadku o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 nowo utworzone miejsca pracy w danym przedsiębiorstwie utrzymane zostaną przez
okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 24 miesiące, na poziomie nie niższym niż w dniu
złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości.
§ 9. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na niżej wymienione okresy grunty, budynki, budowle
lub ich części stanowiące inwestycje początkowe związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, w
wyniku których w okresie do 6 miesięcy od zakończenia inwestycji utworzone zostaną nowe miejsca pracy:
1) 12 miesięcy - jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 2 nowe miejsca pracy;
2) 24 miesiące – jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 4 nowe miejsca pracy;
3) 36 miesięcy - jeśli w wyniku inwestycji początkowej utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym osiągnięto ilość nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w ust. 1 związanych
z inwestycją początkową, a w przypadku nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części,
od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto
użytkowanie budynków lub ich części w związku z działalnością gospodarczą przed ich ostatecznym
wykończeniem.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości wymienione w § 9 przysługuje, jeżeli nowo utworzone miejsca
pracy oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowników w danym przedsiębiorstwie utrzymane zostaną przez
okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 24 miesiące, na poziomie nie niższym niż w dniu
złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości.
§ 10. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy grunty, budynki, budowle lub ich
części związane z działalnością gospodarczą już prowadzoną, pod warunkiem utworzenia co najmniej
1 nowego miejsca pracy.
2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby
zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy
przed wzrostem zatrudnienia w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Zwolnienie z tytułu utworzenia jednego nowego miejsca pracy za okres 12 miesięcy wynosi 3000 zł.
4. Zwolnienie o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć wysokości podatku od nieruchomości
należnego przez kolejnych 12 miesięcy.
5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości wymienione w § 10 przysługuje, jeżeli nowo utworzone
miejsca pracy oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowników w danym przedsiębiorstwie utrzymane zostaną
przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne 24 miesiące, na poziomie nie niższym
niż w dniu złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości.
§ 11. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych, o których mowa w § 8, § 9 i § 10 uwzględnia się tylko
pracowników zatrudnionych na terenie gminy Lubaczów.
§ 12. Przedsiębiorca może skorzystać po raz kolejny ze zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej
uchwały po spełnieniu zobowiązań wynikających z § 8 ust. 4, § 9 ust. 3 i § 10 ust 5.
§ 13. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości,
na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wniosek winien zawierać:
1) informację dotyczącą przedsiębiorcy i wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z przedłożeniem
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
przedsiębiorca 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, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
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2) informację określoną 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.) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia;
3) odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;
4) oświadczenie o charakterze i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i lokalizacji wykonywanej
działalności.
§ 14. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie § 8 uchwały
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo:
1) oświadczenie, że podejmuje po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Lubaczów, na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;
2) udokumentowaną informację o utworzeniu nowych miejsc pracy;
3) deklarację, że utworzone miejsca pracy utrzymane zostaną przez okres wynikający z §8 ust. 4 na druku
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
§ 15. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie § 9 uchwały
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo:
1) oświadczenie o zakończeniu realizacji inwestycji początkowej;
2) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc, w którym nastąpiło zwiększenie zatrudnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;
3) udokumentowaną informację o utworzeniu nowych miejsc pracy;
4) deklarację o zachowaniu nowo utworzonych miejsc pracy oraz stanu zatrudnienia pozostałych
pracowników w danym przedsiębiorstwie na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku
o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez kolejne
24 miesiące, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.
§ 16. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie § 10 uchwały
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo:
1) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc, w którym nastąpiło zwiększenie zatrudnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;
2) udokumentowaną informację o utworzeniu nowych miejsc pracy;
3) deklarację o zachowaniu nowo utworzonych miejsc pracy oraz stanu zatrudnienia pozostałych
pracowników w danym przedsiębiorstwie na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku
o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres objęty zwolnieniem oraz co najmniej przez
kolejnych 24 miesiące, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.
§ 17. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest
do składania najpóźniej do 15 stycznia roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia
udokumentowanych informacji o otrzymanej w roku poprzednim łącznej wysokości pomocy de minimis.
§ 18. Przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie od podatku od nieruchomości w wyniku utworzenia
nowych miejsc pracy, zobowiązany jest przedstawić Wójtowi Gminy Lubaczów, w terminie do 15 stycznia
roku podatkowego udokumentowaną informację o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie
gminy Lubaczów według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 24 miesiące od ostatniego dnia objętego zwolnieniem.
§ 19. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez
przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych
w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych
przez przedsiębiorcę.
§ 20. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku
gdy nie zostaną dotrzymane warunki otrzymania zwolnienia określone w uchwale.
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2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Lubaczów o utracie warunków
do zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.
3. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub wprowadził organ
podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie, traci prawo do tego
zwolnienia za cały okres i zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy de minimis poprzez zapłatę podatku
od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 21. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby nowo utworzonych miejsc pracy,
o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-4, § 9 ust. 1 pkt 1-3 i § 10 uchwały nastąpiło w okresie trwania zwolnienia
od podatku od nieruchomości lub w okresie kolejnych wymaganych miesięcy z przyczyn losowych lub gdy
umowę o pracę rozwiązano w trybie art. 52 Kodeksu pracy – pod warunkiem, że przedsiębiorca:
1) w terminie 14 dni od powstania tych okoliczności powiadomi Wójta Gminy Lubaczów o zmniejszeniu
stanu zatrudnienia;
2) w terminie 60 dni od wystąpienia tych okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego
przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złożonym wraz z wnioskiem o zwolnienie.
§ 22. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubaczów Nr XIII/125/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
udzielania przez gminę zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubaczów
Roman Cozac
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – rada gminy może
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1. Jeżeli uchwała przewiduje udzielanie
pomocy publicznej, to na podstawie art. 20 b w/w ustawy winna być ona podjęta z uwzględnieniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej.
W niniejszej uchwale proponuje się zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. Zakłada się, że program de minimis będzie stanowił zachętę
dla przedsiębiorców do realizacji nowych inwestycji oraz do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy
Lubaczów.
Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

