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Ucbwala
N. .Ilt
)dddztl
w sprawie zwolnier[ od podatku od nieruchomo5ciw ramach pomocy de minimis
dla przedsiqbiorc6w tworz4cych nowe miejsca pracy oraz realizuj4cych nowe
inwestycje na terenie miasta i gminy Sztum
Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym(tekstjedn. z 2001r.Dz.U.Nr 142poz.l59l ze zm.),art.7ust.3ustawyz dnia
72 stycznta l99lr. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz.IJ. z 2006r. Nr
l2l, poz.844ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastEpuJe:
$ l.
1. PrzedsiEbiorca molre uzyskai pomoc w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomo6ci, jezeli warto6i tej pomocy brutto l4cznie z warto6ci4 innej
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat
kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla przedsiqbiorc6w
dzialajqcych w sektorze transportu drogowego - kwoty 100 000 euro z
zastrzezeniem
ust.2.
2. W przypadkach, gdy przedsiqbiorcauzyskal pomoc inn4 niZ de minimis na
inwestycjq, o kt6rej mowa w $ 3 ust. 1, nie mo2e otrzpac pomocy w ramach
uchwaly, je6li jej warto6i powodowalaby przekroczenie dopuszczalnej
intensyvno6ci lub wielkoSci pomocy okreSlonejdla tej inwestycji.
3' Pomoc de minimis udzielana bqdzie zgodnie z warunkami okredlon)nm w
Rozporz4dzeniu Komisji (WE) nr 199812006z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowaniaart.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)oraz procedur ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotycz1cychpomocy publicznej (tekst
jedn. Dz.U. 22007 r. Nr 59 poz.404).

$2.

Ilekroi w uchwalejest mowa o:
l. przedsiqbiorcy - nale?y przez to rozumiei ka2dy podmiot prowadzqcy
dzialalno6dgospodarcz4
2. nowej inwestycji - nale?y przez to rozumiei nowo wybudowane lub nowo
nabyte budynki, grunty i budowle ptzeznaczonedo prowadzenia dzialalnodci
gospodarczej, kt6rych budowa zostala zakoiczona lub nabycie zostalo
dokonanepo wej6ciu w 2ycie niniejszejuchwaly;
3. tworzeniu nowych miejsc pracy - nale?y przez to rozumiei przyrost netto
liczby pracownik6w w danym przedsiqbiorstwie w przeliczeniu na osoby
zatrudnionew pelnym wymiarze czasu pracy w odniesieniu do dredniego
zatrudnienia z ostatnich 12 miesiqcy, ilo6i os6b zatrudnionych w niepelnym
w)rmiarze lub przy pracy sezonowej stanowi4 ulamkowe czqdci. Dla
przedsiqbiorc6w realizui4cych nowe inwestycje i tworz4cych nowe mielsca
pracy przyjmuj e siq stan zatrudnieniana dziefi zloaeniawniosku o udzielenie
pomocy;

$3.

t . Zwalnia siq z podatku od nieruchomodci, w ramachp omocy de minimis gntnty,
budynki i budowle zajEtena prowadzenie &ialalno6ci gospodarczejnalelqce
prowadz4cych lub rozpoczynaj4cych dzialalno6i
do przedsiqbiorc6w
gospodarcz4 realizuj4cych nowe inwestycje otaz fnrorzqcych nowe miejsca
pracy na terenie miasta i gminy Sztum, przy czym nowa dzialalno6i nie moZe
byi wynikiem przeksztalcenia, podziatu lub zmiany nazwy przedsiqbiorstwa
wcze6niejprowadzonego.
2 . Zwolnienie od podatku od nieruchomo6ciudzielane jest od pierwszego dnia
miesi4canastepuj4cegopo miesiqcu,w kt64m przedsiqbiorcazloZyl wniosek o
udzielenie pomocy de minimis wraz z dokumentami okreilonymi w $ 4 pkt 3
uchwaly.

$4.
Og6lne warunki dopuszczalno6cipomocy na podstawieuchwaly:
1. Zrealizowaniena terenie miastai gminy Sztum nowej inwestycji;
2. Utrzymanie zwiqkszonego zatrudnieniaprzez okres co najmniej 12 miesiqcy,
licz4c od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.
3. Zgloszenie organowi podatkowemu - Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum,
zakofrczenie realizacji nowej inwestycji na formularzu stanowi4cym Zal4cznik
nr I do uchwaly oraz zloirenienw. dokument6w:
a) korekty informacji IN- I w sprawie podatku od nieruchomoSci - w
przypadku, gdy przedsiqbiorc4jestosobafrzyczna;
b) korekty deklaracji DN-l na podatek od nieruchomodci- w przypadku,
gdy przedsiqbiorc4 jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
sp6lka nie maj4ca osobowo6ciprawnej;
c) uwierzytelnionych kserokopii deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesiqcy,
potwierdzaj4cych ilo56 zgloszonych do ubezpieczenia spolecznego
pracownik6w;
d) odwiadczenia przedsiqbiorcy o utworzeniu nowych miejsc pracy na
terenie miasta i gminy Sztum;
e) uwierzytelnionych
kserokopii
dokumentacji
potwierdzaj4cej
zakoiczenie inwestycji, zgodniez przepisamiprawa budowlanego;
f) kserokopiq zaiwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnodci
gospodarczejlub odpis aktualny z rejestruprzedsiqbiorc6w- KRS;
g) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w ci4gu trzech kolejnych lat
kalendarzowych i otrzl'rnanej innej pomocy publicznej dotycz4cej tych
samych koszt6w kwalifikuj4cych siq do objqcia pomocqw zwi4zku z
realizacj4 kt6rych udzielanajest pomoc de minimis albo informacji o
nieotrz)rynaniupomocy publicznej;
h) oSwiadczeniaprzedsiqbiorcy, Ze nie znajduje sig w trudnej sytuacji
ekonomicznej;
i) bilans, rachunekzysk6w i strat lub PIT za ostatni rok obrotowy;
j) za6wiadczeniez rejestrudtu2nik6w niewyplacalnychprzy KRS;
k) odwiadczenie,i2 przedsiqbiorcanie podlega wyl4czeniom wynikaj4cym
z $ 6 uchwalv.

.

$5.

|. Za kaLde nowo utworzone miejsce pracy, zwalnia siq od podatku od
nieruchomoSci:
a) 100m' powierzchni budynk6w zajgtych na prowadzenie dzialalnodci
gospodarczej;
b) 1.000m' powierzchni grunt6w zajEtych na prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej;
c) 100.000zl wartodcibudowli zwiqzanychz dzialalnoiciqgospodarcz4.
2 . Zwalnia siq od podatku od nieruchomoScibudynki, budowle i grunty zwiqzane
z prowadzeniemdzialalno6ci gospodarczejjako nowe inwestycje w wysokoSci
75 %opodatku naliczonego za te nieruchomo{ici przez okres uprawniajqcy do
zwolnienia.
J.
JeLeli przedsiqbiorca nie jest objety obowi4pkiem podatkowym w
kt6q.rnkolwiek z przedmiot6w opodatkowania wynienionych w pkt 1 to
zwolnienie od podatku przysluguje tylko z tego tytulu, w kt6rym jest
opodatkowany
4. wysokosd udzielonego zwolnienia od podatku od nieruchomoSci nie mo2e
przekroczyd podatku naleZnego za nieruchomo6r! lub jej czg6( zwi1zan4 z
dzialalno6ci4g ospodarcz1zadany rok podatkowy.
wysokodi zwolnienia od podatku od nieruchomodcidla pkt 1 ustala siq wedfug
wzom:

X:AxBxC
gdzieposzczeg6lnesymbole oznaczaj4
X - wysoko6izwolnieniaod podatku;
A - powierzchniabudynk6w,grunt6w1ubwartoS6amortyzacylna
budowli
zwi4zanych z dzialalnoiciqgospodarcz4bqd4capodstaw4opodatkowania;
B - przyrostnettomiejscpracy,w przeliczeniuna osobyzatrudnionew peln;nn
wymiarzeczasupracy;
c stawkapodatkuod nieruchomosci,
od powierzchnibudynk6w,powierzchni
grunt6w i od wartosci amortyzacyjnejbudowli zwiqzanychz diialalno{ciq
gospodarcz4w danymroku podatkowym.
6. w przypadku zrealizowania nowych inwestycji na terenie pomorskiej
SpecjalnejStrefy Ekonomicznej dzialaiqcejna terenie miasta i gminy Sztum
zrvolnieniewynosi 50 o/onalehnego
podatkuod nieruchomoSci
za danychrok
podatkowyprzy .ttworzenia50 nowych miejsc pracy oraz r00 /onaieznego
podatkuod nieruchomo6ci za danyrok podatkowyw przypadkuutworzeriia
ponad50 nowychmiejscpracy.
7. Zwolnienieprzyslugujeprzedsiqbiorcy
na okres:
a) 2 lat dla przedsiqbiorc6w,
kt6rzyzwiEkszylizatrudnieniedo I 0 os6b,
b) 3 lat dla przedsiqbio
rc6w,kt6tzy zwiqkszylizatrudnienieod 1I do 30 os6b.
c) 4 lat dla przedsiqbio
rc6w,kt6rzy zwiqkszylizatrudnienie
powy2ej30 os6b.
8 N'qcznyokres zwolnienia dla danegoprzedsiEbiorcynie moze
irzetroczy|
czterechlat, liczqc od dnia nabycia prawa do zwolnienia. Korzystanieze
zwolnienianie moZetrwaddlu2ejniZ do dnia3l grudnia2013r.

9. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowanelest brakiem zaleg\oici z tytutu
podatk6w i oplat lokalnych, dla kt6rych organem podatkowym jest Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum.

$6.

Zwolnienie od podatku od nieruchomoScinie ma zastosowaniado pomocy:.
l. Udzielanej przedsiqbiorcomprowadz4c;rmdzialalnoSi gospodarcz4
a) w sektorach rybol6wstwa i akwakultury, objqtych rozporz1dzentem
Rady (WE) nr 104/2000,
b) w dziedzinie produkcji podstawowejprodukt6w rolnych wl,rnienionych
w zal4czniku I do Traktatu,
c) w dziedzinie przetuarzania i wprowad zania do obrotu produkt6w
rolnych wymienionych w zalqczniku I do Traktatu w nastqpuj4cych
przypadkach:
- kiedy wysokodi pomocy ustalonajest na podstawie
ceny lub
ilodci takich produkt6w zakupionych od producent6w
surowc6w lub wprowadzonych na rynek przez podmioty
gospodarczeobjqtepomoc6
- kiedy przyznanie pomocy zaleLy od faktu jej przekazania
w
czqdcilub w calo6ciproducentomsurowc6w,
d) na dzialalnoic zwi4zan4 z wwozem do pafstw trzecich lub paristw
czlonkowskich, tzn. pomocy bezpoSrednio zwi4zanej , ilo3"i4
wywoZonych produkt6w, tworzeniem i
prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieZ4cyni zwiqzan5,rnt z
prowadzeniemdzialalnodcieksportowej,
e) uwarunkowanej pierwszeristwemkorzystania z towar6w kraiowych w
stosunkudo towar6w sprowadzanychz zagranicy,
0 w sekrorzewqglowym zgodnie z definicjq zawartqw rozporzqdzeniu
(WE) nr 140712002.
g) na nabycie pojazd6w przeznaczonych do transportu drogowego
przyznawanej podmiotom gospodarczlm prowadz4cym dzialalnoSi
zarobkow4 w zakresie drogowego transporhl towarowego,
h) znajduj4cyrn siq w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt O_tt Wytycznych
dotyczqcych pomocy paristwa w celu ratowania i restruituryzacji
przedsiqbiorstw znajduj4cych siq w trudnej syruacji (Dz.U.!JE C 244,
1.10.2004,
s.2).
2. udzielanej przedsiqbiorcomznajdui4cymsiq w likwidacji rub upadlosci.
3' Udzielanej przedsiqbiorcomprowadz4cym stacje paliw, dzialaino5i handlowq
telekomunikacylnq oraz dzialalno3i zwiqzanq z wytwarzaniem i zaopatrzeniem
w energiq elektryczn4 energiq ciepln4 gaz i wodq oraz odprowadzaniem
5ciek6w.

$7.

Przedsiqbiorcaw okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomodcina
podstawieuchwaly jest zobowiqzanydo dnia l5 stycznia kazdego roku podatkowego,
przedstawii bez wezwania organowi podatkowemu wraz z deklaraci4
roczn4 na
podatekod nieruchomodci:

f. informacje o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku
kalendarzowego, potwierdzone uwierzytelnionymi kserokopiami
deklaracji ZUS skladanymiw roku podatkowym;
2. informacje o pomocy de minimis otrzymanej w ci4gu trzech kolejnych
lat kalendarzowych i otrzymanej innej pomocy publicznej dotycz4cej
tych samych koszt6w kwalifikujqcych siq do objqcia pomocqw zwi4zktt
z realizacjqkt6rych udzielanajest pomoc de minimis albo informacje o
nreotrzymaniupomocy publicznej;
3. odwiadczenie przedsiEbiorcy, Le nie znajduje siq w trudnej sytuacji
ekonomicznej;
4. bilans, rachunek zysk6w i strat lub pIT za ostatni rok obrotowy,
za6wiadczeniez rejestru dlu2nik6w niewyplacalnychprzy KRS;
5. o6wiadczenie przedsiqbiorcy o utworzeniu nowych miejsc pracy na
tereniemiastai gminy Sztum.

$8.
1 . Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzeniakontroli w zakresie
przestrzegania przez przedsiq.biorcqwarunk6w udzielania zwolnienia od
podatkuod nieruchomoscii obowiqzk6w zawartychw uchwale,w tlnn takze
sprawdzeniazgodnosci ze stanem faktycznym dokument6w i informacii
skladanychprzezprzedsiqbiorc6w.
2 . Przedsiqbiorca,
na Zqdanieorganupodatkowego,
przedkladawszelkiedowodyi
informacje,celemstwierdzeniaspelnieniawarunk6wzwolnieniaod podatkuod
nieruchomo6ci

$e.

1 . Przedsiqbiorca
traci prawodo zwolnieniaod podatkuod nieruchomodci,
gdy:
a) przedstawilorganowipodatkowemunieprawidlowedane,o kt6rych-mowa
w $ 6 ijest zobowiqzany
do zwrotucalo6ciotrzymanejpomocyna zasadach
przewidzianychw przepisacho pomocy publicznej dla przedsiqbiorc6w,
poprzezzaplatqpodatkuod nieruchomodciwraz z odsetkamiza zwloke.
zgodnie z procedur4 wynikaj4c4 z przepis6w ustawy _ Ordynacja
podatkowa;
b) nie przedstawilorganowipodatkowemuinformacji,o kt6rychmowaw 7,
$
od 0l styczniadanegoroku podatkowego
do koricaroku;
c) nowo utworzonemiejscapracynie zostanqutrzymaneprzezco 4ajmniej12
miesiqcy - utrata prawa nastqpuje od pierwszego dnia miesi4ca
nastqpuj4cego
po miesi4cu,w kt6rymutracilte warunki;
d) w przypadku otrzymaniaw hakcie roku podatkowegopomocy ponad
dopuszczaln4
wielko56,przedsiqbiorca
jest zobowi4zanydo zwrotu iwoty
sjanowi4cejnadwyZkqpomocypublicznejponadog6lnqkwotq, w terminie
do dnia 31 grudniadanegoroku podatkowego,
na zasadach
przewidzianych
w przepisacho pomocy publicznejdla przedsiEbiorc6w,
poprzez zapiatg
podatkuod nieruchomosci
wrazz odsetkamiza zwlokg,rgoattli z procedur4
wynikaj4c4z przepis6wustawy- Ordynacjapodatkowa.
z . Przedsiqbiorca
zobowiqzanyjest powiadomii pisemnieBurmistrzaMiasta i
Gminy Sztumo kaZdejzmianiestanuzatrudnienia
powoduj4cejutratqprawado

zwolnienia,w terminie 14 dni od dniapowstaniaokolicznodciuzasadniai4cych
jego utratq.
$ 10.
Wykonanieuchwalypowierzasiq BurmistrzowiMiastai Gminy.
$ 11.
uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszeniaw Dzienniku
UrzqdowymWojew6dztwaPomorskiego.
'$12.
Uchwalaobowi4zujedo dnia3l grudnia2013roku.

Czeslaw Oleksi

Sbwierdzam zgodnc,$d Porl

o.lo.4

Uzasadnienie:
Ustawa o podatkach i op{atachlokalnych (tekst jednolity z 2006r.
ogloszonyw Dz.U.Nr l2l, poz.844ze zm.) w art.7ust.3nadalaradomgmin
uprawnieniedo podiqciauchwalokreslaj4cych
inne zwolnieniaprzedmiotowez
podatkuod nieruchomoSci.
Mai4c na uwadzeduzebezrobociena tereniemiastai gminy Sztumoraz
mo2liwoSi wspierania nowych inwestycji celowym jest podjqcie uchwaty
stanowi4cej pomoc publiczq

dla przedsiqbiorc6w.pomoc gminy dla
przedsiqbiorc6ww formie zwolnieniaz podatku od nieruchomo6ciumozliwi
rozw6j gospodarczygminy i stworzy nowe miejsca pracy. Sprzyjaj4c
rozwojowi przedsiqbiorczosci
oraz'potrzebiezmniejszenia
bezrobocianiniejsza
uchwala kierowana jest

przedsiqbiorc6w prowadz4cych lub
rozpoczynai4cych
dzialalnoSd
gospodarcz4na
tereniemiastai gminy Sztum.
do

Pomocde minimis podlegajedynie obowi4zkomsprawozdawczym
i nie ma
koniecznoSci
notyfikacjitakiej pomocy.

Zalacznik nr I

douchwaly
nr .XL!.1.W

16

2s*.

(imiQ i nazwisko / nazwa przedsiQbiorcy)

(adreszamieszkania
/ siedzibaprzedsiQbiorcy)

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum
ul. Mickiewicza39
WNIOSEK
W zwi4zku z realizacjq nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych
miejscpracy na tereniemiastai gminy Szfum,wnoszQo udzieleniepomocyw
fbnniezwolnieniaod podatkuod nieruchomo6ci
(wla6ciwepodkreSlii):
D budpk6w,
) grunt6w,
D budowli,
o dd n i a

. . . . .d o d n i a . . . . . . . . . .
n a p o d s t a wui ec h w a l y N r
.. RadyMiejskiejz dnia........
. w sprawie
podatku
zwolnieniaod
od nieruchomo6ciw ramachpomocy de minimis dla
przedsiqbiorc6wtworzAcychnowe miejsca praay oraz realizuj4cychnowe
inwestycje na tereniemiastai gminy Sztum.
Informujg,2e
nowainwestycja
zostalazakoiczonadnia
.................i dofyczy:
) budynk6wo powierzchni
u2ytkowej
...,..........m',
) grunt6w
o p o w i e r z c h .n.i. . . . . . . . . . . . .r.n ' ,
} b u d o w loi w a r t o S c. .i. . . . . . . . . . . . . . . .z. .l .
Informujq,ze w ci4guostatnich12 miesiqcyutworzone zostatyno*e miejsca
pracyna tereniemiastai gminy Sztumw iloSci
Wzrost netto liczby pracownik6ww odniesieniudo Sredniegozatrudnienia
nast4pitod dnia
Deklarujqutrzymaniezwiqkszonegozatrudnieniaprzez okres,co najmniej 12
miesiqcy,licz4cod dniautworzenianowychmiejscpracy.
Inwestycjana tereniePomorskiejSpecjalnejStrefoEkonomicznejdzialaj4cejna
tereniemiastai gminy Sztumzostalazakoficzona

W zal4czenittprzedkladam:
1. korektqinformacji IN-l w sprawiepodatkuod nieruchomo3ci- w przypadku,gdy
jest osobafizyczna
przedsiEbiorc4
2. korektq deklaracji DN-l w na podatek od nieruchomodci- w przypadku,gdy
jest osoba pmwna,jednostkaorganizacyjnalub sp6lka nie maj4ca
przedsiqbiorc4
osobowoSci
prawnej;
3. uwierzytelnionekserokopiedeklaracjiZUS z ostatnich12 miesiEcy,potwierdzaiqce
ilo6i zgloszonychdo ubezpieczenia
pracownik6w;
spolecznego
4. oiwiadczenieprzedsiqbiorcyo utworzeniunowych miejsc pracy na tereniemiastai
gminy Sztum;
5. uwierzytelnionekserokopiedokumentacjipotwierdzaiqcejzakonczenieinwestycji,
zgodniez przepisamiprawabudowlanego;
6. kserokopiqza6wiadczenia
o wpisie do ewidencjidzialalnoscigospodarczej
lub odpis
- KRS;
aktualnyz rejestruprzedsiqbiorc6w
7. informacjq o pomocy de minimis otrzymanej w ci4gu trzech kolejnych lat
kalendarzowychi otrzl,rnaaejinnej pomocy publicznej dotycz4cejtych samych
koszt6w kwalifikuj4cychsiE do objqciapomoc4w zwi4zku z realizacj4kt6rych
jest pomocde minimisalboinformaciqo nieotrzymaniupomocypubliczne.;;
udzielana
8. o6wiadczenie
przedsiqbiorcy,2e
nie znajdujesiqw trudnejsltuacji ekonomicznej;
9. bilans,rachunekzysk6wi stratlub PIT za ostatnirok obrotowy;
10.za5wiadczenie
z rejestrudlu2nik6wniewyplacalnych
przy KRS;
11.o6wiadczenie,Ze przedsiqbiorcanie podlega wylqczeniom wynikaj4cym z $ 6
uchwaly.

Daneo przedsiQbiorcy:
l. Wielko6iprzedsiQbiorstwa
2. Klasyfikacja dzialalno6ciwg PKD

3. Przeznaczeniepomocy......:..........

. . . . . . . . . . . . . .: . .

Dane osoby upowa2nionej do kontakt6w w sprawach zwiqzutych z
wnioskowan4
pomocq:
(imiQi nazwisko)

(stanor'r'isko
sluZbowe)

telefon

fax

(data)

(podpisprzedsiebiorcylub osobyupowaznionejdo ieprezentowania)

