
 

 

UCHWAŁA NR XIX/158/2016 

RADY GMINY STUDZIENICE 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 716 ze zm.), Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnień przedmiotowych z podatku od 

nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Studzienice, do których ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku). 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a) nowo wybudowane budynki lub ich części, tj. co do których prawomocną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie wydano w okresie przed upływem 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie 

zwolnienia z podatku, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wydano 

decyzję, położone na obszarze Gminy Studzienice, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż rolnicza lub leśna, 

b) grunty, budynki lub ich części położone na obszarze Gminy Studzienice, przeznaczone na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży zawartej 

w okresie przed upływem 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia z podatku, licząc od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano nabycia nieruchomości. 

2. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utworzenia przez podatnika nowych miejsc pracy, a także gdy 

przez określony uchwałą okres zachowane zostaną nowoutworzone miejsca pracy. 

3. Podatnik tworzący nowe miejsce pracy zobowiązuje się zatrudnić co najmniej 2 pracowników 

posiadających status osoby bezrobotnej, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 12 miesięcy. 

4. Jako właściwy stan zatrudnienia, który będzie podstawą do wykazania zwiększenia zatrudnienia 

przyjmuje się średni stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia z podatku. 

§ 3. 1. Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia jest złożenie wniosku o udzielenie 

zwolnienia z podatku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz pozostałych 

dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 5 lat: 

a) od dnia 1 stycznia roku następnego w przypadku nowo wybudowanego budynku lub jego części, 

przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, 
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b) albo od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym został nabyty grunt, budynek lub jego część, które 

będą przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Zwolnienie w pierwszym roku wyniesie 100 %, w drugim 80%, w trzecim roku 60%, w czwartym roku 

40%, w piątym roku 20% podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

§ 4. Zwolnienie nie przysługuje: 

1) przedsiębiorcy, który posiada zaległość podatkową wobec Gminy Studzienice, 

2) przedsiębiorcy, który nabył nieruchomość od osoby bliskiej, tj. od małżonka, krewnego w linii prostej lub 

jego małżonka, pasierba, zięcia lub synowej zbywcy nieruchomości, 

3) przedsiębiorcy, który powstał przez przekształcenie lub połączenie z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Studzienice. 

§ 5. 1. Podatnik korzystający z pomocy zobowiązany jest wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia 

z podatku złożyć: 

a) informacje dotyczące nieruchomości objętej zwolnieniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

2 do uchwały, 

b) oświadczenie, że nabycie nieruchomości nie nastąpiło od osoby bliskiej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do uchwały, 

c) zaświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku lub jego części, 

d) oświadczenie o wielkości otrzymywanej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat, w tym pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, 

e) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.312), zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do uchwały, 

f) oświadczenie oraz deklaracja o poziomie zatrudnienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do 

uchwały, 

g) kserokopii deklaracji ZUS potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podatnika, potwierdzających 

stan zatrudnienia. 

2. Informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. e oraz g, podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany 

jest złożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia. 

3. Organ podatkowy w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających może zażądać od podatnika innych 

dokumentów i informacji niewymienionych w niniejszej uchwale. 

§ 6. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany 

powiadomić o tym pisemnie Wójta Gminy Studzienice w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

powodujących utratę prawa do zwolnienia. 

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. 

3. Podatnik, który nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku 

podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

4. Przedłożenie nieprawdziwych informacji o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia będzie 

skutkowało cofnięciem zwolnienia oraz w przypadku nieuregulowania w terminie 14 dni od daty cofnięcia 

zwolnienia, egzekucją należnego podatku naliczonego na ogólnych zasadach od miesiąca, w którym nastąpiła 

zmiana. 
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§ 7. Zwolnienia, o których mowa w § 1, nie mają zastosowania do nieruchomości przeznaczonych na 

prowadzenie działalności handlowej, zarówno detalicznej, jak i hurtowej. 

§ 8. 1. Pomoc w formie przewidzianej niniejszą uchwałą nie może być łączona, jeżeli podatnik otrzymał 

pomoc od państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub za pomocą państwa dla tego 

samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni 

maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych 

uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji 

(UE). 

2. Uchwała nie ma zastosowania w odniesieniu do pomocy określonej w art. 1 rozporządzenia Komisji 

(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 

2013 r.). 

§ 9. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega kumulacji z inną pomocą de minimis 

uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą 

pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego 

samego środka finansowania ryzyka. 

§ 10. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Artur Kobiella 
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