UCHWAŁA NR XLI/326/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594; poz.645; poz.1318) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr
112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z nowo uruchomioną
działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące pomoc de
minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013r.).
§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku podmiotu gospodarczego
działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. Euro.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty zajęte
na prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
2. Przez nowo uruchomioną działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą podjętą po raz
pierwszy na terenie Gminy Mońki. Za nowo uruchomioną działalność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy
działalność gospodarcza podejmowana jest w następstwie zmiany właściciela lub zmiany formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmiany firmy.
§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części, albo
budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.
§ 5. Zwolnienie przysługuje:
1) na okres 2 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki,
b) zatrudnią minimum 2 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki;
2) na okres 3 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki,
b) zatrudnią minimum 5 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki;
3) na okres 4 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki,
b) zatrudnią minimum 15 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej na terenie gminy Mońki.
§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich
części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:
1) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 10 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia
korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;
2) na okres 3 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 20 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia
korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat;
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3) na okres 4 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 30 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia
korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.
§ 7. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w §3 i §6 uchwały obowiązani są do
złożenia:
1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu;
2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 ze zm.).
§ 8. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o których mowa w §3 i §6 uchwały obowiązani są do dnia
15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:
1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu;
2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XLI/228/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Danuta Godlewska

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992); dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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