
Uchwała nr. V/39//2011 
 

Rady Gminy Wierzbica 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
 

w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomośśśści oraz podatku od 

śśśśrodków transportowych stanowiąąąącego regionalną ą ą ą pomoc inwestycyjnąąąą    
    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 7 ust. 
3 
oraz 12 ust 4 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /t. j. 

Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 ze zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dn.  

12 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną /Dz. U. Nr 146, poz. 927/ uchwala się, co następuje: 
 
 

§1. 

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 12 sierpnia 2008 

roku w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 
/Dz. U. Nr 146, poz. 927/ i w niniejszej uchwale zwalnia się: 
 

1. Z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z 

działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub będące w uŜytkowaniu 

wieczystym przedsiębiorcy, który zrealizuje na terenie gminy Wierzbica nową 
inwestycję i utworzy na terenie gminy Wierzbica nie mniej niŜ 3 miejsca pracy 

związanych z tą inwestycją 
na okres: 

1/ 1 roku jeŜeli podatnik utworzył nie mniej niŜ 3 do 5 włącznie miejsc pracy i nie 

została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 

2/ 2 lat jeŜeli podatnik utworzył nie mniej niŜ 6 do15 włącznie miejsc pracy i nie 

została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 



3/ 3 lat jeŜeli podatnik utworzył powyŜej 15 miejsc pracy i nie została przekroczona 

wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 
 

2. Z podatku od środków transportowych pojazdy związane z działalnością 
gospodarczą, stanowiące własność przedsiębiorcy, który zrealizuje na terenie gminy 

Wierzbica nową inwestycję i utworzy na terenie Gminy Wierzbica co najmniej            

3 miejsca pracy związanych z tą inwestycją na okres: 

1/ 1 roku jeŜeli podatnik utworzył nie mniej niŜ 3 do 5 włącznie miejsc pracy i nie 

została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 

2/ 2 lat jeŜeli podatnik utworzył nie mniej niŜ 6 do15 włącznie miejsc pracy i nie 

została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 
3/ 3 lat jeŜeli podatnik utworzył powyŜej 15 miejsc pracy i nie została przekroczona 

wartość dopuszczalnej intensywności pomocy; 
 

§2. 

1.Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest zakończyć inwestycję             
i utworzyć nowe miejsca pracy do 31.12.2013r. i w terminie sześciu miesięcy od dnia 

jej zakończenia i utworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją 
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do 

korzystania ze zwolnienia i umoŜliwiających obliczenie wartości dopuszczalnej 

intensywności pomocy publicznej i wysokości zwolnienia wynikającego z tej 
uchwały. 
2. Zgodnie z art.2 ust.2 rozporządzenia Komisji /We/ nr 1998/2006, ogólna kwota 
pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieŜącym roku 
kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie moŜe 
przekroczyć równowartości 200 000 Eur brutto, a w sektorze transportu drogowego 
100 000 Eur brutto. 
 

§3. 

Podatnik korzystający ze zwolnienia: 

1. Nie moŜe posiadać zaległości podatkowych wobec gminy Wierzbica od dnia 

zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy do dnia wygaśnięcia prawa do zwolnienia z 
podatku 
2. Przedkłada w wyznaczonych przepisami prawa podatkowego terminach deklaracje 

lub informacje podatkowe pozwalające ustalić prawidłowe podstawy opodatkowania i 

wysokość podatku. 



3. Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego oraz na kaŜde wezwanie organu 

podatkowego jest zobowiązany przedłoŜyć informacje dotyczące wielkości oraz 

przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu ostatnich 
trzech lat budŜetowych. 
 

§4. 

1.Zamiar korzystania z pomocy publicznej na warunkach określonych w § 1, 2 i 3 

uchwały naleŜy zgłosić do Wójta Gminy Wierzbica w formie pisemnej przed 

rozpoczęciem inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy. 
2.Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis na podstawie niniejszej 
uchwały zobowiązane są przedstawić w załączeniu do wniosku o przyznanie pomocy: 
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku w którym 
ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
- w zakresie pozostałych informacji – dokumenty wskazane 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/. 
 

§5. 

1.Podatnik w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 2 uchwały traci 

prawo do zwolnienia w całości a w przypadku niespełnienia warunków określonych w 

§3 uchwały traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym niespełnione zostały te warunki. 

2. O utracie prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest powiadomić pisemnie 

Wójta Gminy Wierzbica w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

powodujących utratę prawa do zwolnienia poprzez złoŜenie deklaracji lub informacji 
podatkowej. 
 

§6. 

Uchwały nie stosuje się do: 

1. Pojazdów wyłączonych ze zwolnień na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dn. 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

2. Nieruchomości związanych z działalnością handlową, 

3. Pojazdów związanych z działalnością handlową. 

4. działalności wobec której nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dn. 12 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień od 



podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną /Dz. U. Nr 146, poz. 927/ tj. do pomocy:  

1/ udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, 

hutnictwa Ŝelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych; 

2/ udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów 

wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

3/ związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub 

zastępować mleko i przetwory mleczne o których mowa w art. 3 ust 2 rozporządzenia 

Komisji (EWG) nr 1898/87 z 2 lipca 1987r w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 
w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str36 z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t7 str 247, z późn. zm.); 

4/ udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeŜeli pomoc jest bezpośrednio 

związana z ilością wywoŜonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci 

dystrybucji lub innymi wydatkami bieŜącymi związanymi prowadzeniem działalności 
wywozowej ; 

5/ uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem 
towarów przywoŜonych 
 

§ 7. 

Uchwała obowiązuje do 31.12.2014 r. 
 

§8 . 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 
 

§9. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
       Wójt Gminy Wierzbica  
 
 
 



Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku*) 

………………………………………………………na warunkach okreśśśślonych uchwałąąąą    
nr ………..Rady Gminy Wierzbica  z dn……………...w sprawie udzielenia 

zwolnienia od podatku od nieruchomośśśści i podatku od śśśśrodków transportowych 

stanowiąąąącego regionalną ą ą ą pomoc inwestycyjną ą ą ą w okresie od ……...…..do………...…. 

w zwiąąąązku z zamiarem                                                             /miesiąąąąc ,rok/ /miesiąąąąc ,rok/ 

rozpoczęęęęcia od ……………………………………………..realizacji inwestycji 
                                                                     /miesiąąąąc, rok/ 

polegająąąącej na………………………………………………………………………………….. 
obliczanej w odniesieniu do**) 

1/ kosztów inwestycji w śśśśrodki trwałe oraz warto śśśści niematerialne i prawne, które sąąąą    
zwiąąąązane z realizacją ą ą ą nowej inwestycji 
lub 

2/ kosztów utworzenia miejsc pracy zwiąąąązanych z realizacją ą ą ą nowej inwestycji. 
Dane identyfikacyjne podatnika: 

1. Imię nazwisko lub nazwa firmy 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
2. Adres siedziby firmy 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
3. Adres do korespondencji 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
4. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/ 
………………………………………………………………………………………… 
5. REGON 
………………………………………………………………………………………… 
6. Numery telefonów kontaktowych 
………………………………………………………………………………………… 
7. Adres inwestycji: ………………………………………………………………………. 

8. Termin zakończenia inwestycji ……………………………………………………….. 
9. Termin utworzenia nowych miejsc pracy……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 

/data i podpis zgłaszająąąącego/ 

Zobowiąąąązanie: 

Zobowiąąąązuję ę ę ę się ę ę ę do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikująąąących się ę ę ę do objęęęęcia 

pomocą ą ą ą ze śśśśrodków własnych lub zewnęęęętrznych źźźźródeł finansowania przy czym przez 

śśśśrodki własne lub pochodząąąące z zewnęęęętrznych źźźźródeł finansowania należżżży rozumiećććć    
śśśśrodki, które nie zostały uzyskane przez przedsięęęębiorcę ę ę ę w zwiąąąązku ze wsparciem ze 



śśśśrodków publicznych. 
 
…………………………………………………………….. 

/data i podpis zgłaszająąąącego/ 
 

Ośśśświadczenie: 

W związku z tym, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie 

warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną /Dz. U. Nr 146, poz. 927/ 

stanowi iż nie stosuje się go do pomocy: 

1/ udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa 

żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych; 

2/ udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów 

wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

3/ związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować 
mleko i przetwory mleczne o których mowa w art. 3 ust 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 

1898/87 z 2 lipca 1987r w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i 

przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str36 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t7 str 247, z późn. zm.); 

4/ udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio 

związana 

z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub 

innymi wydatkami bieŜącymi związanymi prowadzeniem działalności wywozowej ; 

5/ uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów 

przywożonych 

ośśśświadczam, 
iŜ udzielone zwolnienie na podstawie uchwały nr………..Rady Gminy Wierzbica  z 

dn………………w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną nie będzie związane 
z 

działalnością gospodarczą określoną w pkt 1-5 oświadczenia 
 
…………………………………………………………….. 

/data i podpis zgłaszająąąącego/ 
 

*) wpisać rodzaj podatku /od nieruchomości lub od środków transportowych/ 



**) niepotrzebne skreślić 


