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UCHWAŁA NR VII/42/2015
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), w związku 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 Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w
Mszanowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zakres i warunki udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorstw na terenie Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, do której ma zastosowanie rozporządzenie 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 Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).
2. Pomoc de minimis udzielana będzie w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
3. Uchwały nie stosuje się wobec przedsiębiorstw wymienionych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji,
o którym mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone i
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z którą utworzono nowe miejsca pracy
powiększając stan zatrudnienia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, w przeliczeniu na
pełne etaty, na okres:
1) 1 roku przy wzroście zatrudnienia od 3 do 10 dodatkowych pracowników,
2) 2 lat przy wzroście zatrudnienia powyżej 10 do 25 dodatkowych pracowników,
3) 3 lat przy wzroście zatrudnienia powyżej 25 do 50 dodatkowych pracowników,
4) 5 lat przy wzroście zatrudnienia powyżej 50 dodatkowych pracowników,
2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się wzrost zatrudnienia w stosunku do średniorocznego
stanu zatrudnienia z dwóch kolejnych lat bezpośrednio poprzedzających rok, w którym złożono wniosek. Do
pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 nie zalicza się pracowników młodocianych.
3. Warunek utworzenia nowego miejsca pracy zostaje spełniony jeżeli została na nim zatrudniona osoba w
wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1 etat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo
określony nie krótszy niż 12 miesięcy oraz dodatkowe zatrudnienie zostanie utrzymane przez okres trwania
zwolnienia, przy jednoczesnym utrzymaniu średniego poziomu zatrudnienia przez okres trwania
przedmiotowego zwolnienia.
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4. Wzrost stanu zatrudnienia w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej na skutek upadłości,
likwidacji dotychczasowej działalności gospodarczej, w okresie krótszym niż 3 lata od daty tej likwidacji lub
upadłości, nie stanowi podstawy udzielenia zwolnienia.
5. Całkowity okres zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minims nie może być
dłuższy niż pięć lat.
§ 3. 1. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 na
terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie wcześniej niż jeden rok przed dniem złożenia
wniosku wskazanego w § 5 ust. 1, zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie udzielone w razie
zatrudnienia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na warunkach określonych w § 2 ust. 3, na okres:
1) 1 roku przy zatrudnieniu od 3 do 8 pracowników,
2) 2 lat przy zatrudnieniu powyżej 8 do 15 pracowników,
3) 3 lat przy zatrudnieniu powyżej 15 do 25 pracowników,
4) 5 lat przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników.
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 nie zalicza się pracowników młodocianych.
3. Zwolnienie określone w ust. 1 nie dotyczy rozpoczęcia działalności gospodarczej na skutek upadłości,
likwidacji dotychczasowej działalności gospodarczej, w okresie krótszym niż 3 lata od daty tej likwidacji lub
upadłości.
§ 4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 ust. 1 może korzystać tylko z jednej formy zwolnienia w
podatku od nieruchomości.
§ 5. 1. Zwolnienie udzielane jest na wniosek przedsiębiorstwa złożony w organie podatkowym. Zwolnienie
stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek
o zwolnienie.
2. Do wniosku o udzielenie zwolnienia należy dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,
jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających, go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawionych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims
3. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić
pisemnie Wójta Gminy Nowego Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty
deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości.
5. Podatnik, o którym mowa w ust. 4, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, chyba że spełnia warunki do
otrzymania zwolnienia w niższym wymiarze.
6. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do zwolnienia od początku roku
podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
7. Podatnik, który podał nieprawdziwe dane, co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia i zobowiązany jest do
zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami ustawowymi.
8. Podatnik korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w niniejszej uchwale może
z nich korzystać maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wiśniewski

