Uchwała Nr XXXV/643/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych
inwestycji w ramach pomocy regionalnej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity - z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm. )
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. ( Dz U. z 2008r. Nr 146, poz. 927 )
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną;
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz
grunty z nimi związane, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące nowe
inwestycje, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy związane z nową
inwestycją.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 uzależnione jest od liczby nowo utworzonych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją i przysługuje w kolejnych latach podatkowych biorąc
pod uwagę stawki określone na dany rok podatkowy w uchwale Rady Miejskiej w Stalowej
Woli, w następujący sposób:

Pierwszy rok

Drugi rok

Trzeci rok

Czwarty rok Piąty rok

Zatrudnienie od 5-10 osób

25%

20%

15%

-

-

Zatrudnienie od 11-20 osób

50%

30%

20%

-

-

Zatrudnienie od 21-30 osób

75%

40%

25%

-

-

Zatrudnienie od 31-50 osób

90%

50%

30%

-

-

Zatrudnienie od 51-100 osób

100%

100%

75%

25%

-

Zatrudnienie od 101-200 osób

100%

100%

100%

75%

-

Zatrudnienie od 201 i więcej

100%

100%

100%

75%

50%

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na warunkach i zasadach określonych w
niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 927 ),
zwanym dalej ,, rozporządzeniem”.

§2
1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust. 1 dotyczy przedsiębiorców znajdujących się na terenie
miasta Stalowa Wola.
2. Zwolnienie nie obejmuje podatku od środków transportu.
3. Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty z nimi
związane przeznaczone na działalność handlową.
4. Zwolnienia nie stosuje się do dużych projektów inwestycyjnych, w rozumieniu § 2 pkt 5
rozporządzenia.
§3
Zwolnienia o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy na
dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy na wspieranie nowych inwestycji, wobec budżetu
miasta Stalowa Wola zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych, mają zobowiązanie podatkowe
rozłożone na raty lub przesunięty termin płatności.
§4
1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnienia określonego w § 1 ust. 1 jest
zobowiązany do zgłoszenia Prezydentowi Miasta Stalowa Wola zamiaru korzystania
z pomocy, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji w formie określonej
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia
Prezydentowi Miasta Stalowa Wola oświadczenia o zakończeniu i wartości zrealizowanej
nowej inwestycji oraz oświadczenia o zatrudnieniu. Wzór oświadczeń stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa
w § 1 ust. 1, jest zobowiązany do przedkładania Prezydentowi Miasta Stalowa Wola
w terminie do:
- 15 stycznia i 15 lipca każdego roku informacji o wielkości zatrudnienia
w
przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku,
oraz przez 3 lata po dniu zakończenia realizacji inwestycji ( w przypadku mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw ) i przez 5 lat ( w przypadku innych przedsiębiorstw ) oraz informacji o innej
pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję – wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§6
1. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy ponad dopuszczalną intensywność
pomocy, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy
ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego.
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest
zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
3. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 3 traci prawo do

zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące
utratę tego prawa.
5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełniania warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki
korzystał ze zwolnienia.
6. Przedsiębiorca, który nie utrzyma nowej inwestycji oraz miejsc pracy związanych z tą
inwestycją przez okres wskazany w rozporządzeniu, traci prawo do zwolnienia i jest
zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy.
7. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 i 5-7 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku
wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
§8
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

