
Uchwała Nr XXX/196/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 kwietnia 2005r 

 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców - 
rzemieślników szkolących uczniów na terenie Gminy Brzesko. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, 
poz. 591 z p.zm./ oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach 
i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r Nr 9, poz. 84 z p.zm./ Rada 
Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 
 
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o powierzchni 
użytkowej nie przekraczającej 100 m2, zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez ich właścicieli rzemieślników szkolących uczniów.  

§ 2. 
 
 
1. Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki uprawniające do zwolnienia. 
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest prowadzenie 
działalności gospodarczej w ramach rzemiosła w myśl art.2 ustawy z dnia 22 
marca 1989r o rzemiośle /Dz. U. Nr 17, poz.92 z p.zm./ i szkolenie co najmniej 
1 ucznia w celu praktycznej nauki zawodu.  

§ 3. 
 
 
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis i udzielana będzie 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 
stycznia 2001r w sprawie zasad zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 10, 13.01.2001r). 

§ 4. 
 
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy :  
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu 3 
ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
pomocy oraz w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz.U. Nr 123, poz. 1291/, 
oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy indywidualnej udzielonej przed 
dniem wejścia w życie w/cyt. ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością 
pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających 
dzień jej udzielenia nie przekraczała równowartości 100 tyś. euro i nie podlegała 
opiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
2) uwierzytelnione kserokopie umów o pracę w celu przygotowania 
zawodowego.  

§ 5. 
 



 
Zwolnienia, o którym mowa w § 1 nie stosuje się wobec przedsiębiorców 
zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Brzesko.  

§ 6. 
 
 
Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006r. 

§ 7. 
 
 
Traci moc uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 grudnia 
2002r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na 
terenie Gminy Brzesko  

§ 8. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 9. 
 
 
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 
3.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

 

 
 
 
PROGRAM POMOCOWY 
 
1. Nazwa programu:  
Program pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców -rzemieślników szkolących 
uczniów.  
 
2. Podstawa prawna:  
Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 grudnia 2002r w 
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie 
Gminy Brzesko podjęta na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 
142, poz. 1591 z p.zm./ oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o 
podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn: Dz.U.z 2002r, Nr 9, poz. 84 z 
p.zm./, ustawa z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle Dz.U.Nr 17 poz. 92 z p.zm./.  
 
3. Przeznaczenie pomocy:  
Pomoc horyzontalna na wspieranie szkolenia na potrzeby określonych 
przedsiębiorców bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw..  



 
4. Forma pomocy:  
Zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną 
działalnością o powierzchni nie przekraczającej 100 m2 na okres jednego roku. 
 
5. Warunki dopuszczalności pomocy:  
1.Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest prowadzenie 
działalności gospodarczej w ramach rzemiosła w myśl art.2 ustawy z dnia 22 
marca 1989r o rzemiośle /Dz. U. Nr 17, poz.92 z p.zm./ i szkolenie uczniów w 
celu praktycznej nauki zawodu.  
2.Zwolnienie obejmuje budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
z powierzchni nie przekraczającej 100m2. 
3.Zwolnienie to stanowi pomoc horyzontalną na wspieranie szkolenia ogólnego.  
4.W przypadku gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy przekracza 100 
tys. euro, pomoc może być udzielona po spełnieniu następujących warunków: 
1/ przedsiębiorca szkoli co najmniej 1 ucznia w ciągu roku podatkowego 
2/ szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystywane 
nie tylko  
u wspieranego przedsiębiorcy, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych  
obszarach działalności, 
3/ maksymalna intensywność pomocy wynosi 80% kosztów szkolenia 
kwalifikujących się  
do objęcia pomocą publiczną, a jeżeli szkolenie prowadzone jest dla osób, które: 
a/ nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie 
umowy  
o pracę , 
b/ są niepełnosprawne w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy  90% 
kosztów 
szkolenia; 
 
6. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w 
programie:  
1/ wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie; 
2/ koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia; 
3/ koszty zakwaterowania osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia; 
4/ amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie w jakim są one wykorzystywane 
na potrzeby  
szkolenia;  
5/ koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem; 
6/ pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały związane z 
danym  
szkoleniem; 
7/ koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w 
którym pracownik  
ten uczestniczy w szkoleniu, do wysokości sumy kosztów wymienionych w pkt. 
1-6 .  
 
7. Warunki dopuszczalności pomocy eksportowej, operacyjnej lub udzielanej 
przedsiębiorcom z sektorów uznanych za wrażliwe.  
Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej, eksportowej ani 
pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe.  
 
8. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu.  
Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości 
spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy w zależności od liczby 
przedsiębiorców - rzemieślników szkolących uczniów. Szacunkowa wielkość 
pomocy wyniesie ok. 4.000 zł rocznie.  



 
9. Omówienie sposobów zapewnienia nieprzekroczenia maksymalnych 
intensywności pomocy.  
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany na początku roku 
podatkowego do przedłożenia informacji dotyczących: 
1/ wielkości poniesionych kosztów szkolenia 
2/ wielkości oraz przeznaczeniu uzyskanej pomocy publicznej. 
 
10. Czas trwania programu.  
Okres zwolnienia wynosi 1 rok licząc od dnia rozpoczęcia szkolenia uczniów w 
2003r. 
Program obowiązuje w latach 2003-2006. 
 
11. Beneficjenci pomocy. 
Adresatami pomocy są przedsiębiorcy - rzemieślnicy prowadzący działalność na 
terenie gminy Brzesko i szkolący uczniów.  
 
12. Organ udzielający pomocy  
Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Brzesku.  
 
13. Kumulacja pomocy: 
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą bez 
względu na formę i źródło i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności 
pomocy. 
 
14. Zakres terytorialny pomocy. 
Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Brzesko. 
 


