
Uchwała Nr XXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 marca 2005r 

 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy związane z realizacją nowych inwestycji na 
terenie Gminy Brzesko.  
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z 
p.zm./ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach 
lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r Nr 9, poz. 84 z p.zm./ Rada Miejska w 
Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 
 
 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1)nowo wybudowane budynki i budowle 
2)nowo nabyte grunty, budynki i budowle  
przeznaczone na nowe inwestycje polegające na uruchomieniu lub poszerzeniu 
działalności gospodarczej pod warunkiem utworzenia co najmniej 2 nowych 
miejsc pracy.  
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, 
których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały, jak również, 
których budowa została zakończona w okresie 6 m-cy po wejściu w życie 
uchwały. 
3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i 
budowle nabyte po wejściu w życie uchwały. 
4. Miejsce pracy jest uważane za powiązane z realizacją nowej inwestycji, jeżeli 
praca dotyczy działalności, z którą wiąże się inwestycja oraz jeżeli zostało 
utworzone w ciągu trzech lat od daty zakończenia inwestycji. 
5. Warunek tworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli 
inwestycja spowodowała wzrost netto zatrudnienia w stosunku do średniego 
poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy 
czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy.  

§ 2. 
 
 
1. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki 
uprawniające do zwolnienia określone w § 1.  
2. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest 
przedłożenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania 
inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
uprawniających do objęcia zwolnieniem.  
3. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, iż nowe miejsca pracy będą 
utrzymane przez cały okres zwolnienia.  

§ 3. 
 
 
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis i udzielana będzie 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 
stycznia 2001r w sprawie zasad zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 



odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 10, 13.01.2001r). 

§ 4. 
 
 
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o 
udzielenie pomocy:  
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu 3 
ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
pomocy oraz w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz.U. Nr 123, poz. 1291/, 
oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy indywidualnej, udzielonej przed 
dniem wejścia w życie w/cyt. ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością 
pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających 
dzień jej udzielenia nie przekraczała równowartości 100 tyś. euro i nie podlegała 
opiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
2) informacje dotyczące nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono 
działalność gospodarczą,  
3) informacje dotyczące istniejącej oraz planowanej liczby zatrudnienia, kosztów 
zatrudnienia pracowników.  
2. Informacje, o których mowa w ust.1, przedsiębiorca korzystający ze 
zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również do 15 stycznia każdego roku 
podatkowego.  

§ 5. 
 
 
Zwolnienia, o którym mowa w § 1 nie stosuje się wobec przedsiębiorców 
zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Brzesko.  

§ 6. 
 
 
1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej. 
2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za 
wrażliwe, w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury oraz w transporcie.  

§ 7. 
 
 
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną 
pomocą de minimis.  

§ 8. 
 
 
Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006r.  

§ 9. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 10. 
 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 



Małopolskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku.  
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

 
 


