
Uchwała Nr XL/299/14 
Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 14 maja 2014r. 

 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości   w ramach pomocy de minimis 

 jako szczególna pomoc publiczna.  

 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami)  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)         
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:    
 
  § 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały 
stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji 
(WE) 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. Urz. UE. L nr 352/1 z dnia 
24.12.2013r.) 
 
  § 2. 1. Po spełnieniu warunków z § 3, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej : 
– podejmowanej po raz pierwszy  na terenie gminy Kłodawa, 
– lub poszerzanej na terenie gminy Kłodawa, z tym że zwolnienie obejmuje wówczas nową 

inwestycję; 
dzięki której powstaną nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kłodawa. 
  
              2.  Za nową inwestycję uważa się : nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, 
budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli: 

– w przypadku  gruntów – gdy zakup został dokonany co najwyżej 3 miesiące przed złożeniem 
wniosku 

– w przypadku budowy budynków, budowli lub ich części – gdy odbiór  nastąpił co najwyżej      
6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

 
§ 3. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 2, jest spełnienie łącznie 

następujących warunków : 
1) wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości zostanie złożony przed zatrudnieniem 

osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy 
2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w przeliczeniu na osoby 

zatrudnione w pełnym wymiarze czasu. Ma to odniesienie do średniego zatrudnienia          
z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od 
nieruchomości. 
W przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi 
wzrost zatrudnienia do średniego zatrudnienia  z okresu działalności przedsiębiorcy; 

3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres  1 roku  licząc od końca 
okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości; 



4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby z terenu Gminy 
Kłodawa  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie              
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

 
2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 2 

uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców na terenie 
gminy Kłodawa.  

3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, w przeliczeniu na pełne 
etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu  
o metodę średniej arytmetycznej. 

4. W okresie zwolnienia z podatku od nieruchomości rozwiązanie umowy o pracę                
i nawiązanie nowego stosunku pracy z osobą z terenu Gminy Kłodawa powinno 
nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca licząc od końca okresu wypowiedzenia 
osoby zwolnionej. 

 
§ 4.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje: 

1)  na okres 1 roku jeżeli utworzono od 1 do 5 nowych  miejsc pracy, 

2)  na okres 2 lat jeżeli utworzono od 6 do 10 nowych miejsc pracy, 

3)  na okres 3 lat jeżeli utworzono  11 i więcej nowych miejsc pracy. 

 

 § 5. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stosuje się, jeżeli podatnik zalega             
z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Gminy Kłodawa. 
 
            § 6. 1.  Przedsiębiorca    ubiegający   się   o   zwolnienie  z   podatku   od    nieruchomości  
zobowiązany jest do przedłożenia:  
      1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy - wniosku zawierającego podstawowe informacje  

     o przedsiębiorcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
      2)  po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, 

     wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 
      3)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  
           o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de  
           minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym  
           okresie; 

4) informacji dotyczącej otrzymywanej pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia, 
5) pozostałych informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów  z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz.U. Nr 53, poz.311). 
 
      2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego 
pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej 
nadzorowania i monitorowania. 

 
            § 7.   Prawo   do   zwolnienia  z  podatku  od nieruchomości nie   obejmuje nieruchomości 

http://www.szczecin.pl/prawo/rada/2005/pdf/714_zal-05.pdf
http://www.szczecin.pl/prawo/rada/2005/pdf/714_zal-05.pdf


zajętych na: stacje paliw, działalność bankową, działalność instytucji finansowych, działalność 
handlową detaliczną o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2 oraz działalność handlową 
hurtową. 
 
          § 8. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
uchwały zobowiązany jest do: 
        1)przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku, przez okres  zwolnienia z podatku 
od nieruchomości: 
     a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone  

miejsca pracy, gdzie przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć  
koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, 
poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych 
środków publicznych. 

         b)oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, 
 

        2)  coroczne przedkładanie informacji zawartych w §6 ust.1 pkt 5   
        3)  przekazywania informacji  o  otrzymanej  pomocy  de minimis  poza  niniejszą   uchwałą,      

przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania  
pomocy;  

       4)  powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania 
okoliczności powodujących taką utratę; 

        5) powiadamiania o możliwości przekroczenia  granic   dopuszczalnej   pomocy de   minimis  
w okresie objętym zwolnieniem; 

        6) składania informacji o uzyskaniu  pomocy  innej  niż  de  minimis  na  koszty zatrudnienia,  
 

           2. W przypadku utraty  prawa  do zwolnienia,   przedsiębiorca  zobowiązany   jest   do 
zapłaty podatku za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
           3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwą informację o spełnieniu warunków do  
zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały 
okres zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
          § 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
          §10. Traci moc Uchwała nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r.  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako 
szczególna pomoc publiczna. 

 
          §11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. 
 
                                              Przewodniczący Rady Gminy  

Andrzej Legan 


