
UCHWALA NR 222/XXV/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiebiorcow tworza.cych

nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chorzele

w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz^dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opiatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 20l0r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje:

§1.1. Uchwata okresla szczegolowe przestanki udzielania pomocy de minimis, do ktorej ma zastosowanie
Rozporz^dzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
2. Przepisy uchwaty stosuje sie do podatnikow podatku od nieruchomosci, o ktorych mowa w ustawie
o podatkach i opiatach lokalnych, bed^cych przedsiebiorcami w rozumieniu Prawa Unii Europejskiej.
3. Przepisow uchwaty nie stosuje sie do pomocy podmiotom:
l)w przypadkach okreslonych w art. 1 ust. 1 od lit.a) do lit.h) w/w rozporzqdzenia;

§ 2. Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci nowo wybudowane budynki i budowle lub ich czesci oraz
zajete pod nie grunty zwiazane z prowadzona^ dzialalnosci^ gospodarcza^ ktore bed$ wykorzystywane do
prowadzenia tej dzialalnosci i utworzenia w nich nowych miejsc pracy.

§ 3. Ilekroc w uchwale uzywa sie pojecia:
l)nowa inwestycja - nalezy przez to rozumiec inwestycje polegaj^cq na wybudowaniu budynkow lub budowli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przeznaczeniu ich do dzialalnosci gospodarczej na terenie
Gminy Chorzele;
2)utworzenie nowych miejsc pracy - nalezy przez to rozumiec przyrost netto liczby pracownikow w danym
przedsiebiorstwie w odniesieniu do Sredniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesiecy przed zakohczeniem nowej
inwestycji, w wyniku ktorej utworzono nowe miejsca pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pehiym
wymiarze czasu pracy;
3)rok podatkowy - nalezy przez to rozumiec okres liczony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;
4)przedsiebiorca - podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcz^ bez wzgledu na forme organizacyjno -
prawna^ i sposob finansowania.

§ 4. Zwolnienie od podatku przyshiguje na okres:
1)1 roku podatkowego - w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy;
2)2 lat podatkowych - w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

§ 5. Przedsiebiorcy przyshiguje zwolnienie, ktore stanowi pomoc de minimis, w razie spemienia l^cznie
nastepuj^cych przestanek:
l)inwestycja, w wyniku ktorej utworzono nowe miejsca pracy zostala zakohczona po 1 stycznia 2013 roku
i bedzie stanowic wlasnosc przedsiebiorcy co najmniej przez okres objety zwolnieniem;
2)nowe miejsca pracy zostaty utworzone w zwiazku z now^ inwestycje i beda^ utrzymane co najmniej przez
okres objety zwolnieniem;
3)zgtoszenie zamiaru korzystania z pomocy nast^pilo nie pdzniej niz 12 miesiecy od dnia zwiekszenia
zatrudnienia w wyniku realizacji nowej inwestycji;
4)wartosc tej pomocy brutto, hjcznie z wartosci^ innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w biezaxym
roku kalendarzowym i poprzedzaj^cych go 2 latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiacej
rownowartosc 200 000 euro, a dla dzialajacych w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiacej
rownowartosc 100 000 euro.



§ 6. 1. Korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgloszenia dotycz^cego zwolnienia od podatku od
nieruchomosci, wg wzoru okreslonego w zal^czniku Nr 1 do uchwary.
2. Wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 1, przedsiebiorca zobowiazany jest do przedlozenia:
l)zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru
S^dowego;
2)tytul prawny do nieruchomosci objetej inwestyjq (np.: wypisy z ksiag wieczystych, ewidencji gruntow
i budynkow);
3)decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzaj^cego przyjecie obiektu do
uzytkowania;
4)o£wiadczenie o wysokosci poniesionych nakladow na realizacje nowej inwestycji;
5)wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiebiorca otrzymal w roku, w ktorym ubiega sie
o pomoc, oraz w ci^gu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
6)informacji niezbednych do udzielenia pomocy de minimis, okreslonych w rozporz^dzeniu Rady Ministrow
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy sie 0 pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiqcym zalqcznik do tego rozporzadzenia;
7)za£wiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy
i Gwarantowanych Swiadczeii Pracowniczych;
8)zaswiadczenia o niezaleganiu vv podatkach ioptatach. |fc
9)oSwiadczenie, iz przedsiebiorca nie podlega wyl^czeniom wynikajacym z § 1 ust. 3 przedmiotowej uchwafy.
3. Przedsiebiorca korzystajacy z pomocy na podstawie niniejszej uchwary jest zobowiazany do przedlozenia
w z^danym terminie - na wniosek organu udzielaj^cego pomocy - dodatkowych informacji niezbednych dla
jej oceny i udzielenia.
§ 7. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiebiorca jest zobowiazany:
l)w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia - do poinformowania organu udzielaj^cego pomocy o kazdej
innej pomocy de minimis jak^ uzyskal od innych organow, przedkladaj^c stosowne zaswiadczenie;
2)w terminie do 31 stycznia kazdego roku kalendarzowego korzystania z pomocy:
a) do zlozenia pisemnego oswiadczenia o utrzymaniu ilosci utworzonych miejsc pracy, w zwiazku z ktorymi
otrzymal pomoc de minimis wraz z informacja o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku
kalendarzowego, potwierdzon^ uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS,
b) do przedlozenia informacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 5-8 niniejszej uchwary.
§ 8. 1. Organ udzielaj^cy pomocy jest upowazniony na podstawie niniejszej uchwary do przeprowadzania
kontroli w zakresie spemiania przez przedsiebiorce przeslanek zwolnienia i obowiazkow zawartych w
uchwale, w tym sprawdzania zgodnosci ze stanem faktycznym dokumentow i informacji skladanych przez
przedsiebiorce-
2. Przedsiebiorca - na wniosek organu udzielaj^cego pomocy - zobowiazany jest bez zbednej zwloki
przedlozyc wszelkie dowody i informacje niezbedne do prawidlowego nadzorowania i monitorowania ^^
udzielonej pomocy de minimis. ^P
§ 9. Przedsiebiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomosci, gdy:
l)w trakcie korzystania ze zwolnienia laczna kwota udzielonej pomocy de minimis przekroczy kwote
stanowiax^ rownowartosd 200 tys. euro brutto (w przypadku sektora transportu 100 tys. euro brutto);
2)wprowadzi w bt^d organ podatkowy, co do spelnienia przeslanek uprawniaj^cych do uzyskania zwolnienia;
3)w przypadku zaprzestania spemiania przeslanek okreSlonych w § 5 pkt 1-2 niniejszej uchwary
4)nie dopelni obowiazku przedlozenia wymaganych dokumentow.
§ 10. I. Przedsiebiorca jest zobowiazany powiadomic pisemnie organ udzielaj^cy pomocy o zaprzestaniu
spelniania przeslanek uprawniaj^cych do zwolnienia najpozniej w terminie 14 dni od daty powstania
okolicznosci powoduj^cych to zaprzestanie.
2. Przedsiebiorca, ktory w terminie okreslonym w ust. 1 powiadomi organ podatkowy traci prawo do
zwolnienia poczynaj^c od miesi^ca, w kt6rym zaprzestal spelniania warunkow uprawniaj^cych do zwolnienia.
3. Przedsiebiorca, kt6ry zlozyl nieprawdziwe informacje, co do spelnienia przeslanek okreSlonych w uchwale,
traci prawo do zwolnienia za cary okres, w ktorym korzystai ze zwolnienia.
§ 11. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkosci pomocy, o ktorej mowa w § 5 pkt 4 niniejszej
uchwary, kwota pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwary podlega zwrotowi.
§ 12. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiebiorca jest
zobowiazany do zwrotu calosci otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow, poprzez zaplate zalegloSci podatkowej w podatku od nieruchomosci wraz z



odsetkami za zwloke, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z pozn. zm.).

§ 13. W sprawach nieuregulowanych uchwalq w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis majg
zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia
2006r.).

§ 14. Wykonanie uchwary powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 15. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.



(imie i nazwisko/nazwa przedsiebiorcy)

(adres zamieszkania/siedziba przedsiebiorcy)

Zalacznik Nr 1

doUchwatyNr 222/XXV/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
dnia 30 listopada 2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

ul. Stanislawa Komosinskiego 1

06-330 Chorzele

Zgloszenie

zamiaru korzystania z pomocy de minimis dla przedsifbiorcow tworzacych nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Chorzele

W zwiazku z utworzeniem nowych miejsc pracy, zglaszam zamiar korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od
nieruchomosci. na podstawie Uchwary Nr 222/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelachz dnia 30 listopada 2012roku w sprawie
zwolnienia odpodatku od nieruchomosci przedsiebiorcow tworzqcych nowe inwestycje i nowe miejsca pracyna terenie Gminy
Chorzelew ramach pomocy de minimis

Oswiadczam, iz zatrudnienie na koniecroku kalendarzowego poprzedzajacego utworzenie
nowych miejsc pracy deklarowanych we wniosku, wynosilo
Informuje, iz ulworzone zostaly nowe miejsca pracy w ilosci

Wzrost netto liczby pracownikow w odniesieniu do sredniego zatrudnienia naslapil od dnia

Deklaruje utrzymanie zwiekszonego zatrudnienia, co najmniej przez okres objety zwolnieniem, tj.:

Jednoczesnie oswiadczam, iz nie ubiegam sie o udzielenie:

Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym dzialajacym w dziedzinie produkcji podstawowej produktow rolnych
wymienionych w zalaczniku 1 do Traktatu.

Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym dzialajacym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produkt6w rolnych wymienionych w zalaczniku I do Traktatu w nastepujacych przypadkach:
- kiedy wysokoSc pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilosci takich produkt6w zakupionych od producentow
surowcow lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objete pomoca,

kiedy przyznanie pomocy zalezy od faktu jej przekazania w czesci lub w calosci producentom surowcdw.

Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym dzialajacym w sektorach rybotowstwa i akwakultury, objetych
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 104/2000.

Pomocy przyznawanej przedsiebiorcom dzialajacym w sektorze weglowym zgodnie z dctinicia zawaruj w rozporzadzeniu
(WE) nr 1407/2002.

Pomocy przyznawanej na dzialalnoSc zwiazana z wywozem do paiistw trzecich lub panstw czlonkowskich, tzn. pomocy
bezpo^rednio zwiazanej z iloscia wywozonych produkt6w, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami biezacymi zwiazanymi z prowadzeniem dzialalnosci eksportowej.

Pomocy uwarunkowanej pierwszenstwem korzystania z towardw krajowych w stosunku do towarbw sprowadzanych z
zagranicy.

Pomocy na nabycie pojazdow przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym
prowadzacymdzialalnosc zarobkowa w zakresie drogowego transportu towarowego.



W zalaczeniu przedkladam:

1-zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego,

8

tytul prawnydo nieruchomosci objetej pomoca(np.: wypisyz ksiag wieczystych, ewidencji grunt6wi budynkow),

decyzjeo pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub innegodokumentu potwierdzajacego przyjecieobiektudo uzytkowania.

oswiadczenie dotyczacego wysokosci poniesionych naklad6w na realizacje nowej inwestycji.
wszystkie zaswiadczenia 0 pomocy de minimis, jakie przedsiebiorca otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sie o pomocoraz w
ciagu 2 poprzedzajacych go iat, albo oswiadczenie o wysokosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6.informacje niezbedne do udzielenia pomocy de minimis, okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010
r. w sprawiezakresuinformacji przedstawianych przezpodmiot ubiegajacy sie o pomocde minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
na formularzu stanowiacym zalacznik do tego rozporzadzenia.

zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniuskladek na ubezpieczenie spoleczne,zdrowotne,Fundusz Pracy i Gwarantowanych
Swiadczeti Pracowniczych
zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach i oplatach, dla kt6rych organem podatkowym nie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele

oSwiadczenie, iz przedsiebiorca nie podlega wylaczeniom wynikajacym z g 1 ust . 3 uchwaty nr 222/XXV/12 Rady
Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnienia odpodatku od nieruchomosci przedsiebiorcow
tworzqcych nowe inwestycje i nowe miejsca pracy naterenie Gminy Chorzele w ramachpomocy de minimis


