UCHWAŁA Nr XXV/112/04
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz.
1039, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 884, Nr 123, poz. 1291 ) mając na uwadze rozwój
przedsiębiorczości oraz potrzebę zmniejszenia bezrobocia Rada Miejska w Krajence uchwala
program pomocowy de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części,
budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, na
których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podejmujące po raz
pierwszy działalność na terenie gminy i miasta Krajenka.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku licząc od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność
gospodarczą.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub
ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, na których ciąży
obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, które po wejściu z życie niniejszej
uchwały zrealizują na terenie gminy i miasta Krajenka nowe inwestycje pod warunkiem
utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.
2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja
spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6
miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 udziela się na okres:
1) 1 roku – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy,
2) 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 7 miejsc pracy,
3) 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
4) 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 27 miejsc pracy,
5) 5 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 43 miejsca pracy,
następujących po roku podatkowym, w którym zaistniały zdarzenia określone w § 2 ust. 1 i 2.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie
utrzymany przez cały okres zwolnienia.

§ 3. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 może również skorzystać przedsiębiorca,
który poszerza swoją działalność. Zwolnienie od podatku obejmuje wówczas tylko nową
inwestycję tj. nowo wybudowane, zakupione lub adaptowane budynki lub ich części,
budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 4. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 – 3 są pomocą publiczną, a jej udzielenie
następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) oraz wydanych na jej
podstawie rozporządzeń.
2. Podmiot prowadzący działalność może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1 – 3, jeżeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez
niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.
§ 5. 1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia
jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
2) poziomu zatrudnienia,
3) kosztów zatrudnienia pracowników,
4) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu
trzech kolejnych lat.
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany
powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
powodujących utratę prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od
początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki
korzystał ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz
z odsetkami naliczonymi zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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