
UCHWAŁA NR XXI/160/12
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1591 z późn.zm.), oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe przesłanki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie 
Rozporządzenie Komisji Europejskiej ( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). 

2. Pomoc de minimis 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 trzech lat kalendarzowych, nie przekracza 
kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto. 

3. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze 
transportu drogowego w okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100.000 euro brutto. 

4. Przepisów Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom wymienionym w art.1 ust.1 Rozporządzenia UE 
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 26 kwietnia 2007 r. 
w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz.U.Nr 76, poz.498). 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres do 5 lat wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy po 
wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie Gminy Byczyna nowe inwestycje polegające na 
uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia w nich nowych miejsc pracy na 
zasadach określonych w uchwale. 

§ 3. Ilekroć w uchwale używa się pojęcia : 

1) przedsiębiorca - należy przez to rozumieć wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność 
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania; 

2) nowa inwestycja – należy przez to rozumieć nową inwestycję polegającą na wybudowaniu budynków lub 
budowli zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, grunty, budynki lub ich części oraz budowle będące 
przedmiotem prawa własności nabyte w drodze umowy kupna- sprzedaży i przeznaczeniu ich do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zakup maszyn i urządzeń lub wyposażenia dzięki któremu zostaną utworzone 
nowe miejsca pracy. 

3) utworzenie nowych miejsc pracy : 

a) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Byczyna należy 
przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia z ostatnich 6 miesięcy przed zakończeniem lub nabyciem nowej inwestycji, w wyniku której 
utworzono nowe miejsca pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Za 
nowe miejsce pracy związane z nową inwestycją, nie uważa się miejsc pracy powstałych 
w przedsiębiorstwach, które uległy przekształceniu, lub które zmieniły nazwę lub właściciela. 

b) w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie Gminy Byczyna należy przez to 
rozumieć zatrudnienie nowych pracowników; 

4) dzień udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień, w którym upływa termin płatności kolejnej raty 
podatku w przypadku osób fizycznych lub dzień w którym upływa termin złożenia deklaracji na podatek od 
nieruchomości dla osób prawnych. 
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5) okres zwolnienia- należy przez to rozumieć czas, w którym przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia w ramach 
niniejszej uchwały; 

6) trzy lata kalendarzowe- należy przez to rozumieć rok kalendarzowy udzielenia pomocy i poprzedzające go 
dwa lata kalendarzowe; 

7) organ podatkowy- należy przez to rozumieć Burmistrza Byczyny. 

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje w wysokości : 

a) za utworzenie od 1 do 5 włącznie nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie od podatku od 
nieruchomości do 10 % za każde utworzone miejsce pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

b) za utworzenie każdego następnego nowego miejsca pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie od podatku od 
nieruchomości do 5 % za kolejne nowo utworzone miejsce pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

2. W okresie korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia nie może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia. 

3. Kwota zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przewyższyć kwoty należnego podatku od 
nieruchomości za ten rok. 

§ 5. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o zwolnienie składa organowi podatkowemu wniosek o zwolnienie od 
podatku od nieruchomości, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca składa organowi podatkowemu następujące 
dokumenty: 

1) informację o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna- IN lub jej korektę wraz z załącznikiem 
ZN – zwolnienia od podatku od nieruchomości – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna; 

2) deklarację na podatek od nieruchomości DN lub jej korektę wraz z załącznikiem ZN- zwolnienia od podatku od 
nieruchomości – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka 
nieposiadająca osobowości prawnej; 

3) oświadczenie, że przedsiębiorca spełnia warunki, o których mowa w uchwale stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały oraz, że zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ podatkowy o możliwości przekroczenia 
granic dopuszczalnej pomocy; 

4) deklaracje ZUS DRA, RCA i RSA za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca 
złożył wniosek, o którym mowa w ust.1 z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS, 

5) uwierzytelnione kserokopie umów o pracę nowozatrudnionych pracowników; 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku kalendarzowym, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w 2 poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

7) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiący 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311) wraz ze 
sprawozdaniami finansowymi za okres 3 lat obrotowych , o których mowa w §2 ust.1 pkt 2 rozprządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się 
o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz.311 ), 

8) dokument potwierdzający formę prawną przedsiębiorcy; 

9) tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą ( np. wypis z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów 
i budynków); 

10) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu lub inny dokument potwierdzający 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

11) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w należnych podatkach i opłatach w stosunku do właściwego Urzędu 
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

12) niezaleganie z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Byczyna; 

13) inne dokumenty, o które wystąpi organ podatkowy mające na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości. 
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3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.1 oraz dokumentów, o których mowa w ust.2 organ 
podatkowy sprawdza prawo do uzyskania zwolnienia od podatku. 

4. Organ podatkowy zawiadamia w formie pisemnej przedsiębiorcę o spełnieniu, bądź też niespełnieniu 
warunków uzyskania zwolnienia. 

5. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca 
złożył wniosek, o którym mowa w ust.1. 

§ 6. 1. W okresie trwania przedmiotowego zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do składania do dnia 15 
stycznia każdego roku trwania zwolnienia: 

1) formularzy ZUS DRA, RCA, RSA za poszczególne miesiące roku poprzedniego; 

2) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minims oraz informacji o pomocy z różnych źródeł i różnych formach, 
otrzymane w roku poprzednim, lub oświadczeń o wielkości pomocy otrzymanej w roku poprzednim, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na 
wniosek organu podatkowego dodatkowych informacji, niezbędnych do nadzorowania i monitorowania udzielonej 
pomocy. 

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców 
warunków udzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale. 

§ 7. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy : 

1) w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota udzielonej pomocy de minimis przekroczy kwotę stanowiącą 
równowartość 200.000 euro brutto ( w przypadku sektora transportu 100.000 euro brutto); 

2) wprowadzi w błąd organ podatkowy, co do spełnienia przesłanek uprawniających do uzyskania zwolnienia; 

3) przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przedłożenia dokumentów określonych w § 5. 

§ 8. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o zaprzestaniu 
spełnienia przesłanek uprawniających do zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności 
powodujących to zaprzestanie. 

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust.1 powiadomi organ podatkowy traci prawo do zwolnienia 
poczynając od miesiąca, w którym zaprzestał spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia. 

3. Przedsiebiorca, który złożył nieprawdziwe informacje, co do spełnienia przesłanek określonych w uchwale, 
traci prawo do zwolnienia za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia. 

§ 9. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy, o której mowa § 1 ust.2 i 3 kwota pomocy 
de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały podlega zwrotowi. 

§ 10. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany 
do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie 

Grzegorz Kapica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/160/12 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

........................................................................ 

( imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

......................................................................... 

( adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

........................................................................ 

....................................................................... 

Burmistrz Byczyny 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy 

1. Pełna nazwa podmiotu : ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

województwo............................................................... 

powiat.......................................................................... 

gmina........................................................................... 

miejscowość................................................................ 

ulica/ nr domu............................................................. 

2. REGON...................................................................... 

3. NIP.............................................................................. 

4. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 

................................................................................................................................................................ 

5. Forma prawna podmiotu....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznajacego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu WE 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.UE L 214 z 9.08.2008 ) 

mikroprzedsiębiorca  [ ] 

mały przedsiębiorca [ ] 

średni przedsiębiorca  [ ] 

inny przedsiębiorca   [ ] 

II Treść wniosku 
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W związku z uchwałą Nr..............................................Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
........................................ 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna, wnoszę o udzielenie pomocy publicznej w zakresie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości przez okres ..................................kolejnych lat. 

Ponadto: 

informuję, iż w moim przypadku nastąpił wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia 
w okresie 6 miesięcy o ......................nowych miejsc pracy. ( wypełnia przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Byczyna) 

informuję, iż utworzyłem na terenie Gminy Byczyna ...........................nowych miejsc pracy. (wypełnia 
przedsiębiorca poszerzający prowadzenie działalności gospodarczej o Gminę Byczyna, a także przedsiębiorca 
rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej) 

W związku z powyższym ubiegam się o zwolnienie od podatku od nieruchomości 

- za utworzenie od ..........................do ............................włącznie miejsc pracy i wnoszę o uzyskanie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości do .........................% 

- za utworzenie każdego następnego miejsca pracy w ilości............................. wnoszę o uzyskanie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości do ...............................% 

....................................................................................................... 

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/12 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

........................................................................ 

( imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

......................................................................... 

( adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

........................................................................ 

........................................................................ 

....................................................................... 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 ust.2 pkt.3 Uchwały Nr............................... Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia....................................w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki, o których mowa w niniejszej uchwale; 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ podatkowy o możliwości przekroczenia granic 
dopuszczalnej pomocy. 

...................................................................................................... 

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
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