
UCHWAŁA NR 244/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2017r.,poz.1875), art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016r., poz.716), Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z działalnością gospodarczą 
stanowiące własność przedsiębiorcy lub będące w jego użytkowaniu wieczystym w przypadku spełnienia 
łącznie niżej wymienionych warunków tj.:

1) rozpoczyna działalność gospodarczą na terenach dotychczas nie zagospodarowanych pod działalność 
gospodarczą;

2) rozpoczyna działalność gospodarczą po  01.01.2018 r.

3) utworzy minimum 10 nowych miejsc pracy ( pełnych etatów).

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w ust.1 zwolnienie od podatku 
od nieruchomości będzie przysługiwało w przypadku spełnienia łącznie niżej wymienionych warunków tj.:

1) rozpoczyna działalność gospodarczą na terenie gminy w obiektach istniejących przewidzianych pod 
działalność gospodarczą lub buduje nowe lub rozbudowuje istniejące obiekty w celu prowadzenia w nich 
działalności gospodarczej po 01.01.2018 r.;

2) utworzy minimum 10 nowych miejsc pracy (pełnych etatów).

§ 2. 

1. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków, o których mowa 
w §1 ust.1 niniejszej uchwały wynosi:

1) 3 lata dla podmiotów zatrudniających od 10 do 20 osób;

2) 4 lata dla podmiotów zatrudniających od 21 do 50 osób;

3) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób.

2. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku spełnienia warunków, o których mowa 
w §1 ust.2 niniejszej uchwały wynosi:

1) 3 lata dla podmiotów zatrudniajacych od 10 do 50 osób;

2) 5 lat dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób.

3. Okres zwolnienia ustala się na dzień złożenia wniosku i nie może być zmieniony.

§ 3. 

Zwolnienie, o którym mowa w §1 jest pomocą de minimis 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 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 4. 

Wysokość zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 i ust.2 niniejszej uchwały wynosi 80% kwoty należnego 
podatku od nieruchomości.
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§ 5. 

1. Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości powinien zawierać:

1) określenie przedsiębiorcy;

2) zakres prowadzonej działalności;

3) określenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, w tym uzasadnienie prawa do zwolnienia;

4) liczbę zatrudnionych;

5) branżę i ilość utworzonych miejsc pracy;

6) okres wnioskowanego zwolnienia.

2. Do wniosku o zwolnienie należy załączyć następujące dokumenty:

1) uwierzytelnioną kopię deklaracji ZUS za każdy miesiąc zwolnienia;

2) zaświadczenie/oświadczenie o wielkości brutto pomocy de minimis oraz o pomcy de minimis
w rolnictwie lub rybołóstwie otrzymanej w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzednich lat  albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacje dotyczące przedsiębiorcy, których zakres określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. Przedsiębiorca składa formularz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia;

4) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Gospodarczej;

5) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w stosunku do właściwego Urzedu Skarbowego, ZUS
i Urzędu Miejskiego w Praszce;

6) inne dokumenty pozwalające na ocenę sytuacji finansowej, ekonomicznej przedsiębiorcy (bilans, rachunek 
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych itp.).  Rodzaj dokumentów określa Burmistrz Praszki.

3. Rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski kompletne spełniające wymagania merytoryczne.

§ 6. 

Podatnik zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Praszki informacji o zmianach stanu własności 
nieruchomości objętych zwolnieniem, o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych 
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu zwolnienia od podatku od 
nieruchomości.

§ 7. 

1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku:

1) niedotrzymania terminu przedłożenia dokumentów wymienionych w § 5 ust.2;

2) zmniejszenia wymiaru etatu pracownikowi lub likwidacji miejsc pracy;

3) nieterminowego uiszczania należnych gminie podatków i opłat uwzględniających uzyskaną ulgę;

4) postawienia w stan likwidacji;

5) ogłoszenia upadłości;

6) nie przedłożenia informacji w terminie, o którym mowa w § 6.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany do wpłaty nieuiszczonego podatku 
wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z postanowieniami ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia, nie może ubiegać się o kolejne zwolnienie.

§ 8. 

W przypadku nie dotrzymania przez przedsiębiorcę warunków wymienionych w §1 i §5 zwolnienie 
nie przysługuje.
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§ 9. 

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale 
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorców.

2. Pomoc de minimis określona uchwałą może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których 
wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością 
pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 
ostatnich trzech lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy nie przekroczyła 200 tys. EURO brutto.

3. Całkowita wielkość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu
w sektorze drogowego transportu towarów przez okres ostatnich trzech lat nie może przekroczyć 100 tys. 
EURO brutto.

§ 10. 

Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały 
nie może powtórnie nabyć prawa do tego zwolnienia.

§ 11. 

Zapisy uchwały stosuje się do przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach za wyjątkiem:

1) przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury objętych 
rozporządzeniem Rady(WE) nr 104/2000(1);

2) przyznawanej przedsiębiorcom zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujacych przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 
producentów podstawowych lub wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą,

b) kiedy przyznawanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 
podstawowym;

4) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 
sprowadzanych z zagranicy.

§ 12. 

1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie stosuje się w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy 
w handlu hurtowym i detalicznym, w działalności ubezpieczeniowej, bankowości i pośrednictwa 
ubezpieczeniowego (finansowego).

2. Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do zwolnienia, to w roku tym stosuje się art.6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 13. 

1. Traci moc uchwała nr 95/X/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka.

2. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zwolnienie na podstawie uchwały, o której mowa w ust.1 zachowują to 
zwolnienie na dotychczasowych zasadach.

§ 14. 

Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
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§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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