
UCHWAŁA NR XV/202/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w 
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice

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 (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  nowych miejscach pracy - należy przez to rozumieć wzrost liczby 
pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią liczbą pracowników z 12 miesięcy przed 
zakończeniem nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, które 
przedsiębiorca obowiązany jest utworzyć i utrzymać w okresie korzystania ze zwolnienia. Nowe miejsca pracy 
muszą zostać utworzone w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

1) 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy lub co najmniej 10 
w przypadku małego przedsiębiorstwa lub co najmniej 2 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa;

2) 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 40 nowych miejsc pracy lub co najmniej 20 w 
przypadku małego przedsiębiorstwa lub co najmniej 4 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa;

3) 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 60 nowych miejsc pracy lub co najmniej 30 w 
przypadku małego przedsiębiorstwa lub co najmniej 6 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa;

4) 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 80 nowych miejsc pracy lub co najmniej 40 w 
przypadku małego przedsiębiorstwa lub co najmniej 8 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa;

5) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy lub co najmniej 50 w 
przypadku małego przedsiębiorstwa lub co najmniej 10 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa.

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu tej samej inwestycji może być 
przyznane jeden raz. Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w niniejszej uchwale nie może 
skorzystać przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia na podstawie innej uchwały Rady Miejskiej w 
Krapkowicach oraz z innych form pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Krapkowice w ramach tej samej 
inwestycji lub nieruchomości.

4) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w okresie korzystania 
ze zwolnienia powoduje wydłużenie okresu korzystania ze zwolnienia przy założeniu, że okres zwolnienia nie 
może być dłuższy niż 5 lat.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do 
zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 1 roku od daty 
zakończenia inwestycji – na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione 
w nim dokumenty.

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: W terminie 30 dni od daty zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia, 
przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) Oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

2) Oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na druku stanowiącym 
załącznik Nr 3 do uchwały;
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3) Informacji o wielkości zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed zakończeniem inwestycji – na druku 
stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały;

4) Informacji o utworzeniu nowych miejsc pracy, w stosunku do których przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie - 
na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;

5) Oświadczenia podatnika o utrzymaniu stanu zatrudnienia co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikro, małego 
i średniego przedsiębiorcy na okres przyznanego zwolnienia, minimum 3 lata od dnia zakończenia korzystania 
ze zwolnienia, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały;

6) Oświadczenia o tym, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 1 ust. 4 
uchwały – na druku stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały;

7) Kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję;

8) Informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, tj. informacji określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

9) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu w tym okresie takiej pomocy.

7) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do 
zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę tego prawa, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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