
Uchwala Nr X/51/15 
Rady Gminy Slupca 
z dnia 24 czerwca 2015 roku. 

w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm. ) ' , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z 
pozn. zm.)^ oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 stycznia 2015 r. w 
sprawie warunkow udzielania zwolnien z podatku od nieruchomosci oraz podatku od srodkow 
transportowych, stanowi^cych regionaln^ pomoc inwestycyjn^, pomoc na kultur? 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastruktur^ sportow^ i wielofiinkcyjnq 
infrastruktur^ rekreacyjn^ oraz pomoc na infrastruktur? lokaln^ (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) 
Rada Gminy Stupcy uchwala co nast^puje: 

§ 1. Zwalnia si? od podatku od nieruchomosci zwi^zane z prowadzeniem dzialalnosci 
gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich czesci, nowo wybudowane budowle lub ich 
czesci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz^dzenia 
Rady Ministrow z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunkow udzielania zwolnien z podatku 
od nieruchomosci oraz podatku od srodkow transportowych, stanowi^cych regionaln^ pomoc 
inwestycyjn^, pomoc na kultur? i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na 
infrastruktur? sportow^ i wielofunkcyjnq infrastruktur? rekreacyjn^ oraz pomoc na 
infrastruktur? lokaln^ (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej "rozporz^dzeniem". 

§ 2. 1. Pomoc na podstawie programu b^dzie udzielana zgodnie z przepisami rozporz^dzenia 
Rady Ministrow z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunkow udzielania zwolnien z podatku 
od nieruchomosci oraz podatku od srodkow transportowych, stanowi^cych regionaln^ pomoc 
inwestycyjn^, pomoc na kultur? i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na 
infrastruktur? sportow^ i wielofunkcyjn^ infrastruktur? rekreacyjn^ oraz pomoc na 
infrastruktur? lokaln^, okreslaj^cego warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej, do ktorej zastosowanie maj^ wskazane w nim przepisy rozporz^dzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj^cego niektore rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewn^trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 
z 26.06.2014, str. 1) zwanego dalej "rozporz^dzeniem Komisji". 
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomosci przysluguje na warunkach okreslonych w 
rozporz^dzeniu Rady Ministrow, o ktorym mowa w ust. 1 wraz z uwzgl^dnieniem zapisow 
niniejszej uchwaly. 
3. Za nowo wybudowane budynki lub ich czesci, nowo wybudowane budowle lub ich czesci 
uwaza si? takie, ktorych budowa zostala rozpocz^ta i zakohczona po dniu ziozenia zgloszenia, 
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2 rozporz^dzenia. 
4. Pomoc na podstawie programu moze bye udzielana jesli wybudowanie budynkow lub ich 
cz?sci, wybudowanie budowli lub ich cz?sci b?dzie stanowilo inwestycj? pocz^tkow^ w mysl 
§ 3 pkt 10 rozporz^dzenia. 

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, 
z2014r. poz. 379, 1072 
^ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014r. poz. 150, z 2015 r. poz. 
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§ 3. Zwolnienie, o ktorym mowa w § 1, przysluguje: 
1) przez okres jednego roku w przypadku zrealizowania - po wejsciu w zycie niniejszej 
uchwaly - inwestycji pocz^tkowej, ktorej koszty kwalifikuj^ce si? do obj?cia pomocy wynios^ 
nie mniej niz 200.000 zl i utworzenia, na terenie Gminy Slupca po wejsciu w zycie niniejszej 
uchwaly, nie pozniej niz w okresie 3 lat od zakonczenia inwestycji - co najmniej 5 nowych 
miejsc pracy zwi^anych z inwestycji; 
2) przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania - po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly -
inwestycji pocz^tkowej, ktorej koszty kwalifikuj^ce si? do obj?cia pomocy wynios^ nie mniej 
niz 500.000 zl i utworzenia, na terenie Gminy Slupca, po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly, 
nie pozniej niz w okresie 3 lat od zakonczenia inwestycji - 15 nowych miejsc pracy 
zwi^zanych z inwestycji; 
3) przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania - po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly -
inwestycji pocz^tkowej, ktorej koszty kwalifikujice si? do obj?cia pomocy wynios^ nie mniej 
niz 1.000.000 zl i utworzenia, na terenie Gminy Slupca, po wejsciu w zycie niniejszej 
uchwaly, nie pozniej niz w okresie 3 lat od zakonczenia inwestycji - 30 nowych miejsc pracy 
zwi^zanych z inwestycji; 
4) przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania - po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly, 
inwestycji pocz^tkowej, ktorej koszty kwalifikujice si? do obj?cia pomocy wynios^ nie mniej 
niz 1.500.000 zl i utworzenia, na terenie Gminy Slupca, po wejsciu w zycie niniejszej 
uchwaly, nie pozniej niz w okresie 3 lat od zakonczenia inwestycji - 50 nowych miejsc pracy 
zwi^zanych z inwestycji 
5) przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania - po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly, 
inwestycji poczitkowej, ktorej koszty kwalifikujice si? do obj?cia pomoci wyniosi nie nmiej 
niz 2.000.000 zl i utworzenia, na terenie Gminy Slupca, po wejsciu w zycie niniejszej 
uchwaly, nie pozniej niz w okresie 3 lat od zakonczenia inwestycji - 70 nowych miejsc pracy 
zwiizanych z inwestycji 

- w przypadku, gdy utworzenie nowych miejsc pracy spowodowalo w przedsi?biorstwie wzrost 
zatrudnienia netto w porownaniu do sredniej z 12 miesi?cy poprzedzajicych utworzenie 
nowych miejsc pracy. 

§ 4. 1. Przedsi?biorca ubiegajicy si? o pomoc na podstawie uchwaly zobowiizany jest zglosic 
organowi podatkowemu zamiar skorzystania z tej pomocy w formic pisemnej na formularzu 
okreslonym w zaliczniku nr 1 do uchwaly, doliczajic wymienione w nim dokumenty. 
2. Formularz, o ktorym mowa w ust. 1 nalezy zlozyc przed rozpocz?ciem inwestycji. 
W przypadku inwestycji rozpocz?tej po dniu wejscia w zycie rozporzidzenia lecz przed 
dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly przedsi?biorca aby skorzystac ze zwolnienia musi 
zlozyc formularz w ciigu 30 dni od dnia wejscia w zycie niniejszej uchwaly. 
3. Zakonczenie inwestycji poczitkowej powinno nastipic w ciigu 36 miesi?cy od dnia 
ziozenia organowi podatkowemu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1 

§ 5 .1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomosci na mocy § 1 uchwaly nie podlegaji budynki 
lub ich cz?sci oraz budowle lub ich cz?sci zwiizane z: 
1) dzialalnoscii handlowi detaliczni oraz hurtowi; 
2) dzialalnoscii polegajici na prowadzeniu stacji paliw; 
3) obslugi rynku nieruchomosci, 
4) dzialalnoscii instytucji fmansowych. 
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2. Zwolnienia od podatku od nieruchomosci na podstawie niniejszej uchwaly nie stosuje si? 
do przedsi?biorc6w, ktorzy zalegaj^ z zaplat^ zobowiizah wobec budzetu Gminy Slupca. 
3. Przepisy niniejszej uchwaly nie maj^ zastosowania do pomocy, o ktorej mowa w art. 1 ust. 
2-5 oraz art. 13 rozporzidzenia Komisji. 

§ 6. W terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji inwestycji poczitkowej i utworzenia 
nowych miejsc pracy zwiizanych z realizacji inwestycji, przedsi?biorca zobowiizany jest do 
dostarczenia: 

1) oswiadczenia o zakohczeniu inwestycji oraz o wartosci inwestycji, w zwiizku z ktori 
ubiega si? o zwolnienie od podatku od nieruchomosci, ustalonej wedhig kosztow 
kwalifikujicych si? do obj?cia pomoci oraz o udziale wlasnym lub srodkow, ktore nie 
zostaly uzyskane przez przedsi?biorc? w zwiizku ze wsparciem ze srodkow 
publicznych w nakladach zwiizanych z inwestycji poczitkowi, wynoszicym 
CO najmniej 25 % kosztow kwalifikowanych inwestycji wraz ze sporzidzonym 
wykazem wydatkow, ktore wchodzi w zakres kosztow kwalifikowanych - na 
formularzu stanowiicym zalicznik nr 2 do uchwaly; 

2) oswiadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy zwiizanych z inwestycji 
poczitkowi - na formularzu stanowiicym zalicznik nr 3 do uchwaly wraz 
z dokumentacji potwierdzajici stan zatrudnienia w ciigu 12 miesi?cy 
poprzedzajicych utworzenie miejsc pracy; 

3) informacji o stanie zatrudnienia w przedsi?biorstwie na terenie gminy Slupca, w 
przeliczeniu na peine etaty - na formularzu stanowiicym zalicznik nr 4 do uchwaly, 
wraz z dokumentacji potwierdzajiCi stan zatrudnienia; 

4) informacji, o ktorych mowa w rozporzidzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajicy si? 
o pomoc inni niz de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie 
(Dz.U. Nr 53, poz. 312 z pozn. zm.) dotyczicych innej pomocy publicznej otrzymanej 
w okresie trzech lat obrotowych poprzedzajicych zlozenie zgloszenia, o ktorym mowa 
w § 4 ust. 1 uchwaly - na formularzu b?dicym zalicznikiem nr 1 do ww. 
rozporzidzenia; wnioskodawca, ktory nie otrzymal pomocy przekazuje podmiotowi 
udzielajicemu pomocy publicznej oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy; 

5) Do wglidu dziennik budowy budynkow lub budowli stanowiicych inwestycj? 
poczitkowi, decyzja o pozwoleniu na ich uzytkowanie jak rowniez dokument 
potwierdzajicy posiadanie tytulu prawnego do nieruchomosci; 

6) oswiadczenia, ze zgodnie z § 3 pkt 10 lub pkt 11 rozporzidzenia inwestycji jest 
inwestycji poczitkowi, 

7) oswiadczenia, ze dzialalnosc prowadzona w zwiizku z inwestycji poczitkowi jest 
inna niz wskazana w § 5 uchwaly wraz z podaniem, jaki rodzaj dzialalnosci b?dzie 
prowadzony w zwiizku z inwestycji poczitkowi; 

8) oswiadczenia, ze inwestycj a zostala rozpocz?ta po zgloszeniu Wqjtowi Gminy Slupca 
zamiaru korzystania z pomocy; 

9) oswiadczenia, ze poniesione koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwale tj . aktywa 
obejmujice grunty, budynki, zaklad, urzidzenia i wyposazenie oraz w wartosci 
niematerialne i prawne tj . aktywa nieposiadajice postaci fizycznej ani finansowej, 
takie jak patenty, licencje, know-how lub inna wlasnosc intelektualna, spelniaji 
warunki okreslone w art. 14 ust. 6-8 rozporzidzenia Komisji oraz s i scisle zwiizane 
z inwestycji poczitkowi; 

10) oswiadczenia, w ktorym przedsi?biorca zobowiizuje si? do utrzymania inwestycji 
poczitkowej na terenie gminy Slupca przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku 
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malych i srednich przedsi?biorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakonczenia jej 
realizacji; 

11) oswiadczenia, w ktorym przedsiebiorca zobowiizuje si? do utrzymania nowo 
utworzonych miejsc pracy, w zwiizku z ktory mi zostanie udzielona pomoc przez 
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku malych i srednich przedsi?biorstw przez co 
najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia. 

§ 7. Przedsi?biorca korzystaj^cy ze zwolnienia od podatku od nieruchomosci jest 
zobowiizany do dnia 31 stycznia kazdego roku podatkowego przedstawiac informacje: 

1) o wysokosci sredniego zatrudnienia w przedsiebiorstwie, w poprzednim roku 
obrotowym, z zastrzezeniem, ze ostatnii informacje nalezy zlozyc w terminie 14 
dni od dnia, w ktorym minelo 5 lat od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku 
malych i srednich przedsiebiorstw 3 lat od dnia jej otrzymania - na formularzu 
stanowiicym zalicznik nr 4 do uchwaly; 

2) na formularzu bedicym zalicznikiem do rozporzidzenia Rady Ministrow 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajicy sie 
o pomoc inni iiiz de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybolowstwie, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 uchwaly. 

§ 8. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania 
przez przedsiebiorce warunkow zwolnienia od podatku od nieruchomosci i obowiizkow 
okreslonych w uchwale, w tym takze sprawdzania zgodnosci dokumentow i informacji ze 
stanem faktycznym. 
2. Przedsiebiorca, na zidanie organu podatkowego, zobowiizany jest przedlozyc dowody 
i wyjasnienia, celem stwierdzenia spelnienia warunkow zwolnienia od podatku od 
nieruchomosci. 

§ 9. 1. Przedsiebiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomosci za caly okres 
zwolnienia, gdy: 

1) nie spelnil warunkow wskazanych w art. 14 ust. 5 rozporzidzenia Komisji, 
2) przedstawil organowi podatkowemu nieprawdziwe oswiadczenie lub informacje co 

do spelnienia warunkow, od ktorych uzaleznione jest zwolnienie od podatku; 
3) nie przedstawil w terminie organowi podatkowemu dokumentow, o ktorych mowa 

w § 7 i § 8 ; 
4) nie zakohczyl inwestycji poczitkowej i nie utworzyl nowych miejsc pracy 

w terminach, o ktorych mowa w § 3 pkt 1-5 i § 4 ust. 2, 
5) nie utrzymal zgloszonych organowi podatkowemu na zaliczniku nr 3 do niniejszej 

uchwaly nowych miejsc pracy zwiizanych z inwestycji poczitkowi. 
2. Przedsiebiorca jest zobowiizany powiadomic organ udzielajicy pomocy pisemnie o utracie 
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomosci - w terminie 14 dni od dnia powstania 
okolicznosci powodujicych jego utrate. 
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiebiorca zobowiizany jest do zaplaty 
podatku od nieruchomosci wraz z odsetkami za caly okres, w ktorym korzystal ze zwolnienia, 
zgodnie z proceduri okresloni w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa 
4. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalni 
intensywnosc przedsiebiorca jest zobowiizany do zwrotu nadwyzki pomocy w terminie do 31 
grudnia danego roku podatkowego poprzez zaplate podatku od nieruchomosci wraz 
z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o ktorej mowa w ust. 3. 



§ 10. Regionalna pomoc inwestycyjna jest obliczana na zasadach okreslonych w § 5 i § 6 
rozporzidzenia 

§11 . Prawo do korzystania ze zwolnienia, o ktorym mowa w niniejszej uchwale 
przedsiebiorca moze nabyc do dnia 31 grudnia 2020 r. Za nabycie tego prawa uwaza si? 
zgloszenie zamiaru korzystania z pomocy zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwaly. 

§12. 1. Pomoc dotyczy projektow, ktorych koszty kwalifikowane nie przekraczaji 18,75 mln 
euro, a maksymalna intensywnosc pomocy regionalnej wynosi 25%. 

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slupca. 
§ 14. 1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urz^dowym Wojewodztwa Wielkopolskiego. 
2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez jej umieszczenie na tablicy 
ogloszeh Urzedu Gminy w Slupcy oraz na stronie intemetowej Gminy Slupca. 

Przewodoicz^cy Rady Gminy 
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