
UCHWAŁA NR 396/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 
 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie  gminy i miasta 
Jastrowie.   
 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579),  art.7 ust.3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716, poz.1579, poz.1923) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nowo wybudowane budynki oraz nowo wybudowane budowle będące własnością 
podatników, stanowiące inwestycję początkową, w wyniku której zostaną utworzone nowe 
miejsca pracy. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust.1, przysługuje na 
warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015r. poz.174) oraz                                         
z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały. 

3. Za inwestycję początkową uważa się nowo wybudowane budynki oraz nowo 
wybudowane budowle, tj. takie, których budowa została rozpoczęta po dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały. 

4. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust.1 uchwały, nie 
podlegają: 

1) budynki zajęte na działalność handlową oraz budowle związane z tymi budynkami, 
2) budynki zajęte na prowadzenie stacji paliw oraz budowle związane z tymi budynkami, 
3) budynki zajęte na działalność instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi 

budynkami, 
 

§2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ust.1, dotyczy nieruchomości, na których 
zrealizowano nową inwestycję początkową oraz utworzono nowe miejsca pracy w związku 
z realizacją nowej inwestycji początkowej, jeżeli: 

1) koszty kwalifikowane nowej inwestycji wyniosły co najmniej  500 tys. złotych                                  
i utworzono co najmniej  5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją   
początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących                     
w posiadaniu małych przedsiębiorców; 

2) koszty kwalifikowane nowej inwestycji wyniosły co najmniej  1,5 mln złotych                               
i utworzono co najmniej  10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 



początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących                     
w posiadaniu średnich przedsiębiorców; 

3) koszty kwalifikowane nowej inwestycji wyniosły co najmniej  5 mln złotych i utworzono 
co najmniej  12 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja początkową –                          
w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu 
dużych przedsiębiorców.  
2. Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie dwunastu miesięcy od 

zakończenia realizacji inwestycji początkowej. 
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1, przysługuje: 

1) od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa nowych budynków 
oraz nowych budowli została zakończona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

2) w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest Burmistrz  Gminy                             
i Miasta Jastrowie oraz nie posiada zaległości wobec Gminy i Miasta Jastrowie  z tytułu 
należności o charakterze cywilnoprawnym – w okresie od dnia dokonania zgłoszenia do 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zwolnienie zacznie 
obowiązywać, 

3) w sytuacji, gdy rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej nastąpi w terminie 
dwunastu miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania ze 
zwolnienia,  o którym mowa w §3 niniejszej uchwały, 

4) w sytuacji, gdy zakończenie realizacji inwestycji początkowej nastąpi w terminie dwóch 
lat od dnia zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy przez przedsiębiorcę, o którym 
mowa w §3 niniejszej uchwały, przy czym za zakończenie realizacji inwestycji 
początkowej uważa się zakończenie budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy, 

5) pod warunkiem uzyskania w wyniku realizacji inwestycji początkowej wzrostu netto 
liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 
miesięcy, obsadzenia każdego stanowiska w ciągu 12 miesięcy od zakończenia prac oraz 
utrzymania każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co 
najmniej 5 lat w przypadku dużych lub 3 lat w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorców, 

6) w przypadku pokrycia ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania,                         
z wyłączeniem publicznych środków finansowych, co najmniej 25% kosztów 
związanych z realizacją inwestycji początkowej, 

7) pod warunkiem dotrzymania w okresie stosowania zwolnienia terminów składania 
deklaracji lub informacji podatkowych pozwalających ustalić prawidłowe podstawy 
opodatkowania i wysokość podatku, 

8) na okres maksymalnie 5  lat, biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia zwolnienia wskazany 
w pkt 1. 
 
§3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest 

do zgłoszenia zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej na druku stanowiącym 
załącznik nr  1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca musi dokonać przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia o pokryciu co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania określonych w 



§12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w §1 ust.2 uchwały, na druku stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały. 

 
§4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1 ust.1 następuje po 

złożeniu deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 
zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości i po spełnieniu 
pozostałych warunków niniejszej uchwały. 

 
§5. 1. W terminie 30 dni od zakończenia realizacji inwestycji początkowej, 

przedsiębiorca który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy zobowiązany jest do 
dostarczenia: 

1) oświadczenia o zakończeniu realizacji inwestycji początkowej, na druku stanowiącym 
załącznik nr 3 do uchwały, 

2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, 
na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, 

3) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników w rozumieniu §3 pkt 8 
rozporządzenia o którym nowa w §1 pkt 2, na druku stanowiącym załącznik nr 5  do 
uchwały, 

4) kopii dziennika budowy w części potwierdzającej rozpoczęcie prac budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji początkowej oraz w części dotyczącej zakończenia 
budowy związanej z realizacją inwestycji początkowej, 

5) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących 
inwestycję początkową. 
 
§6. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z inwestycją początkową jest zobowiązany do dnia 31 stycznia każdego roku 
podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia, do złożenia informacji o wysokości 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników, na 
druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały. 

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z inwestycją początkową zobowiązany jest do dnia 31 stycznia każdego roku przez 
okres zwolnienia, do złożenia oświadczenia o utrzymaniu zatrudnienia na poziomie nie niższym 
niż średnia zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy oraz                  
o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy, na druku stanowiącym załącznik nr 7  do 
uchwały. 

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z inwestycją początkową zobowiązany jest do dnia 31 stycznia każdego roku                        
w okresie korzystania ze zwolnienia do złożenia pisemnej informacji o otrzymanej innej 
pomocy publicznej. 

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wezwanie 
organu podatkowego, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz 
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

 
§7. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający 

pomocy  o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości lub zmianie okoliczności 
mającej wpływ na intensywność udzielonej mu pomocy, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 
powstania okoliczności powodujących jego utratę lub zmianę, na druku stanowiącym załącznik 
nr 8  do uchwały. 

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną 
intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 30 



dni od dnia złożenia zawiadomienia o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
o którym mowa w ust.1 poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie                   
z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. 

3. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 uchwały, nastąpi w 
przypadku: 

1) wystąpienia w okresie obowiązywania zwolnienia zaległości w regulowaniu podatków                  
i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie oraz należności wobec Gminy i Miasta Jastrowie                                                    
o charakterze cywilnoprawnym,                      

2) spełnienia przesłanek wykluczenia ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, opisanych 
w §1 ust.4 uchwały, 

3) gdy inwestycja początkowa nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat, a w przypadku  
małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji początkowej, 

4) gdy zwiększenie zatrudnienia nie zostanie utrzymane przez okres 5 lat, a w przypadku  
małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji początkowej, 

5) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach, złożonych na formularzach 
stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, co do spełnienia warunków, od których 
uzależnione jest zwolnienie. 
4. Utrata prawa do zwolnienia, w sytuacjach, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2  następuje 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 
powodujące jego utratę. Przedsiębiorca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia 
korekty deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę zwolnienia. 

5. Utrata prawa do zwolnienia, w sytuacjach, o których mowa w ust.3 pkt 3, 4 i 5 
następuje począwszy od dnia jego uzyskania. Przedsiębiorca w tych przypadkach zobowiązany 
jest do złożenia korekty deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 
cały okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz.201). 

 
§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r. 
 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej związanej z 
tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie  gminy i miasta Jastrowie.   
 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportu, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015r. poz.174), można udzielić 
przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej. Aby przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnień podatkowych określonych w 
w/w rozporządzeniu, organ uchwałodawczy  musi w formie stosownej uchwały określić tryb i 
warunki skorzystania  tych zwolnień. Niniejsza uchwała daje możliwość skorzystania ze 
zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy na terenie Gminy i Miasta 
Jastrowie zrealizują nowe inwestycje ( początkowe ) i utworzą w związku z tymi inwestycjami 
nowe miejsca pracy. W chwili obecnej nie ma żadnych uregulowań prawnych, które 
zachęcałyby przedsiębiorców do realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta 
Jastrowie. Uchwała daje szansę na pojawienie się nowych, dużych inwestorów, którzy poprzez 
nowe inwestycje wygenerują powstanie nowych miejsc pracy, a także przyczynią się  do 
zwiększenia dochodów Gminy  i Miasta Jastrowie w przyszłych latach.                                             

 
Podjęcie przedmiotowej uchwały w treści jak wyżej jest zatem zasadne. 

 


