Uchwała Nr X(91)2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z realizacją nowych inwestycji 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. 1591 z p.zm./ oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z p.zm./ Rada Miejska w Brzesku uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)nowo wybudowane budynki i budowle
2)nowo nabyte grunty, budynki i budowle
przeznaczone na nowe inwestycje polegające na uruchomieniu lub poszerzeniu
działalności gospodarczej pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy związanych z
tymi inwestycjami.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których
budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały, jak również, których budowa
została rozpoczęta przed datą wejścia w życie uchwały i zakończona w okresie 1 roku po
wejściu w życie uchwały.
3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle
nabyte po wejściu w życie uchwały.
4. Miejsce pracy jest uważane za powiązane z realizacją nowej inwestycji, jeżeli praca
dotyczy działalności, z którą wiąże się inwestycja oraz jeżeli zostało utworzone w ciągu 1
roku od daty zakończenia tej inwestycji.
5. Warunek tworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja
spowodowała wzrost netto zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w
okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji,
przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy.
§ 2.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis i udzielana będzie zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006r).
§ 3.
Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1. złożenie przez przedsiębiorcę po zakończeniu inwestycji i utworzeniu nowych miejsc
pracy, wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków uprawniających do objęcia
zwolnieniem.
2.przedłożenie przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich
zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających
dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz informacji o każdej innej niż de
minimis pomocy publicznej, otrzymanej ( nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc.
3.złożenie oświadczenia, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji

ekonomicznej tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt. 9 1
1 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw / Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str.2/
4. utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez cały okres zwolnienia.
§ 4.
1.Zwolnienie przysługuje:
1)na okres 1 roku, w przypadku utworzenia co najmniej 2 nowych miejsc pracy
2)na okres 2 lat, w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy
3)na okres 3 lat, w przypadku utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy.
2.Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 liczy się :
1)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca
złożył wniosek 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem
podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
2)od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek
podatkowych powstał po dniu złożenia wniosku.
§ 5.
1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi
Brzeska informację o wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie w terminie do 15
stycznia roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy wg stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedniego oraz w terminie 14 dni po upływie okresu zwolnienia wg stanu
na koniec ostatniego miesiąca w którym przysługiwało zwolnienie.
2.Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków
uprawniających go do zwolnienia traci prawo do zwolnienia oraz ma obowiązek zwrotu
całej kwoty udzielonej pomocy wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości
podatkowych.
§ 6.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie stosuje się wobec przedsiębiorców zalegających z
zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Brzesko.
§ 7.
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą de
minimis oraz z każdą inną pomocą publiczną otrzymaną w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc.
§ 8.
Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2013r.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 10.

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.

