
  Uchwała nr XXXIX/372/2006  
 Rady Miasta Sandomierza  

                                                      z dnia  18 pa�dziernika 2006 

w sprawie okre�lenia warunków udzielania pomocy de minimis dla 
przedsi�biorców  w zakresie  zwolnie� w  podatku od nieruchomo�ci. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz�dzie gminnym ( j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.) oraz art.7 ust.3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz.844.), oraz art. 2 ust.2 rozporz�dzenia komisji ( WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 
2001 r. w sprawie  zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis ( Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 ) i  art.4 ust. 1  w zw. z art.13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów 
prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 190.poz.l606) 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje : 

                                                            § 1 
1. Zwalnia si� z podatku od nieruchomo�ci grunty , nowo wybudowane budynki i  ich 

cz��ci oraz budowle zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej  w ramach 
nowej inwestycji na terenie miasta Sandomierza. 

2. Za nowo wybudowane budynki uwa�a si� takie, których budowa została zako�czona, 
albo w którym rozpocz�to u�ytkowanie budynku lub jego cz��ci przed ich 
ostatecznym wyko�czeniem w roku bie��cym. 

3. Zwolnieniu z podatku od nieruchomo�ci nie podlegaj� budynki i ich cz��ci ,dla 
których obowi�zek podatkowy istniał przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej 
uchwały.          

 
§ 2 

     1. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci jest,     
do dnia zło�enia wniosku utworzenie na terenie miasta Sandomierza nowych miejsc pracy 
w ramach działalno�ci gospodarczej na tych nieruchomo�ciach oraz utrzymania co 
najmniej takiego, powi�kszonego stanu zatrudnienia do ko�ca okresu obj�tego 
przedmiotowym zwolnieniem. 

     2. Okres zwolnienia wynosi: 
a)  l rok w przypadku utworzenia     do 5 miejsc pracy, 
b) 2 lata w przypadku utworzenia    od 6   do  10 miejsc pracy, 
c) 3 lata w przypadku utworzenia    od 11 do  15 miejsc pracy, 
d) 4 lata w przypadku utworzenia    od 16 do  20 miejsc pracy, 
e) 5 lat w przypadku utworzenia  powy�ej 20 miejsc pracy. 

 

                                                 
1 „ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia nast�puj�cych dyrektyw Wspólnot europejskich: 

         1.   dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi ( Dz .Urz .WE L 368z 17.12.1992), 
        2.   dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ci��arowe ( Dz. Urz . WE L 187 z 20.07.1999 ).   
Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie-dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� 
Polsk� członkowstwa  w Unii Europejskiej –dotycz� ogłoszenia aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne” 

 



3.  Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby pracowników w danym            
przedsi�biorstwie  w odniesieniu  do �redniego zatrudnienie z ostatnich 12 miesi�cy,                     
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie uwzgl�dnia  si� za 
utworzone nowe miejsca pracy przez przedsi�biorców powstałych  w wyniku przekształcenia,  
likwidacji, zmiany nazwy lub wła�ciciela.  

4. Działalno�� gospodarcza, w ramach której utworzono nowe miejsca pracy b�dzie 
prowadzona przez co najmniej 12 miesi�cy od ostatniego dnia okresu zwolnienia. 

5. Wielko�� udzielonej pomocy, liczonej ł�cznie z inn� pomoc� de minimis , otrzyman� przez 
jej beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj�cych dzie� uzyskania planowanej 
pomocy , nie mo�e przekracza� kwoty stanowi�cej równowarto�� 100 tys euro brutto. 

6. Dniem udzielenia  pomocy jest dzie�, w którym zgodnie z odr�bnymi przepisami upływa  
termin zło�enia deklaracji podatkowej lub informacji o nieruchomo�ciach i obiektach 
budowlanych do podatku od nieruchomo�ci zwi�zanych  z t� pomoc� .   

§3 
1. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci 

jest zobowi�zany do przedło�enia: 
 
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawieraj�cego podstawowe informacje                             

o przedsi�biorcy oraz o�wiadczenia według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr l do 
niniejszej uchwały,  

b) wszystkich za�wiadcze� pomocy de minimis wydanych przedsi�biorcy przez organy 
udzielaj�ce pomocy, 

c) informacji dotycz�cej wielko�ci otrzymanej pomocy de minimis w ró�nych formach              
w okresie  3 kolejnych lat poprzedzaj�cych dzie� jej udzielenia, według  zasady 
okre�lonej w art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o post�powaniu w sprawach 
dotycz�cych pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291),  

d)  dokumentów potwierdzaj�cych rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej,  
e)  dokumentów potwierdzaj�cych zako�czenie budowy,    
f)   dokumentów potwierdzaj�cych  zatrudnienie pracowników.   
               

§ 4 
 1. Przedsi�biorca korzystaj�cy ze zwolnienia  zobowi�zany jest: 
a) do przedło�enia do 15 stycznia ka�dego roku sprawozdania, z uwzgl�dnieniem informacji   
dotycz�cej poziomu zatrudnienia w ramach działalno�ci gospodarczej prowadzonej na tych 
nieruchomo�ciach ( imienny wykaz zatrudnionych pracowników z adresem zamieszkania , 
wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia ), 

b) przekazywa� informacje dotycz�ce wielko�ci otrzymanej ze wszystkich �ródeł i we 
wszystkich formach pomocy de minimis za okres 3 kolejnych lat poprzedzaj�cych dzie� jej 
udzielenia    w nast�puj�cych terminach: 
- pierwsz�  do dnia 15 stycznia ka�dego roku  obj�tego przedmiotowym zwolnieniem.  

2) Przedsi�biorca jest zobowi�zany powiadomi� pisemnie organ udzielaj�cy pomocy o utracie 
warunków zwolnienia , lub zmianach maj�cych wpływ na wielko�� udzielonej pomocy , 
najpó�niej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczno�ci powoduj�cych tak� utrat� 
b�d� zmian�. 

3) Na podstawie informacji otrzymanych od przedsi�biorcy organ udzielaj�cy pomocy 



dokonuje oceny udzielonej pomocy, ze szczególnym uwzgl�dnieniem przekroczenia 
dopuszczalnej wielko�ci tej pomocy. 

4) Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikaj�cych z niniejszej uchwały  organ 
udzielaj�cy pomocy wydaje przedsi�biorcy stosowne za�wiadczenie o udzielonej pomocy 
de minimis. 

5) Je�eli przekroczenie dopuszczalnej wielko�ci pomocy nast�piło w zwi�zku ze 
zwolnieniem z podatku od nieruchomo�ci w trybie niniejszego programu, kwota 
udzielonej pomocy ponad dopuszczaln� wielko�� podlega zwrotowi. 

6) Przedsi�biorca, który utracił warunki do zwolnienia w podatku od nieruchomo�ci , traci do 
niego prawo, poczynaj�c od miesi�ca , w którym je utracił. 

8) Przedsi�biorca, który zło�ył nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków, od 
których uzale�nione jest zwolnienie z podatku, traci do niego prawo za cały okres 
zwolnienia. 

9) Przedsi�biorca korzystaj�cy z pomocy jest zobowi�zany do przedło�enia w ��danym 
terminie - na wniosek organu udzielaj�cego pomocy - dodatkowych informacji 
niezb�dnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

10) Beneficjent pomocy zobowi�zany jest przechowywa� dokumenty z ni� zwi�zane 
przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia. 

§ 5 

Uchwała  obowi�zuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.  

                § 6 

Adresatami pomocy s� przedsi�biorcy , którzy po wej�ciu w �ycie niniejszej uchwały,                
a przed dniem zło�enia wniosku  utworz� na terenie Miasta Sandomierza nowe miejsca 
pracy. 

                                                                    § 7 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

                                                              § 8                 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego . 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


