
15 lutego 2008r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XIII/84/2007 z 
dnia 23 listopada 2007r., która uchyliła Uchwałę Nr XXVIII/187/2005 z dnia 29 listopada 
2005r. w części przewidującej zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do powyższego zwolnienia na podstawie Uchwały z 29 
listopada 2005r. i spełnili wszystkie wymogi formalno-prawne w terminie, mogą z niego 
korzystać aż do upływu okresu zwolnienia, o który aplikowali. Przed końcem każdego roku 
podatkowego powinni jednak przedłożyć organowi podatkowemu dokumenty potwierdzające 
ciągłość spełniania przez nich warunków uprawniających do zwolnienia w wybranym przez 
nich czasokresie.  

28 kwietnia 2008r. Rada Miejska w Dąbiu przyjęła dwie  uchwały o pomocy 
publicznej: Uchwałę Nr XVII/128/2008 o pomocy de minimis oraz Uchwałę Nr 
XVII/129/2008 o pomocy regionalnej. Powyższe  akty prawne weszły w życie 19 lipca 2008r. 
wprowadzając nowe zasady  zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 

 
 
 

Pomoc de minimis 
 
Uchwała o pomocy de minimis przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości 

budynków lub budowli, w których dokonano nowej inwestycji o charakterze przemysłowym 
lub usługowym powodującej powstanie nowych miejsc pracy. Uchwała nie uzależnia 
udzielenia zwolnienia od wartości nowej inwestycji. Warunek utworzenia nowych miejsc 
pracy uważa się za spełniony, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił wzrost netto liczby 
pracowników w odniesieniu do średniego stanu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających fakt nabycia uprawnień do zwolnienia ( czyli np. 12 miesięcy 
poprzedzających utworzenie piątego miejsca pracy w przypadku ubiegania się o zwolnienie 
na jeden rok) w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest to 
równoznaczne z obowiązkiem nawiązania z pracownikiem stosunku pracy na podstawie 
umowy o pracę ( z wyłączeniem umów cywilno-prawnych np. zlecenia). Do przedsiębiorcy 
należy wybór na jaką część etatu zatrudni pracownika oraz czy podstawą zatrudnienia będzie 
umowa o pracę zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono 
ostatnie miejsce pracy uprawniające do danego zwolnienia ( zgodnie z § 3 Uchwały) pod 
warunkiem utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres zwolnienia. 
Przedsiębiorca korzystający już ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na bazie Uchwały 
o pomocy de minimis może ubiegać się o kolejne zwolnienie systematycznie zwiększając 
zatrudnienie, jednakże limit dla okresu np. 2-letniego, czyli utworzenie co najmniej 10 miejsc 
pracy, powinien zostać przez niego spełniony do końca ostatniego roku poprzedniego 
zwolnienia. Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości może zostać  
udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, jeśli wartość tej pomocy 
brutto oraz wartość innej pomocy de minimis  z ostatnich trzech lat budżetowych nie 
przekracza kwoty będącej równowartością 200 tys. euro. Pomocy de minimis nie można 
dublować z inną pomocą de minimis odnoszącą się do tych samych kosztów 
kwalifikowanych( są one takie same jak w przypadku pomocy regionalnej) lub tego samego 
projektu inwestycyjnego, jeżeli łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej intensywności pomocy. Utrata warunków uprawniających do zwolnienia (czyli 
zmniejszenie stanu zatrudnienia lub zaprzestanie prowadzenia działalności) rodzi 
konsekwencję w postaci konieczności pisemnego powiadomienia organu podatkowego (w 
ciągu 14 dni ) o wystąpieniu powyższych okoliczności. Uchwała o pomocy de minimis 
obowiązuje do 30 czerwca 2014r.  

 



 
Pomoc regionalna 

 
Uchwała o pomocy regionalnej uzależnia udzielenie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości od spełnienia przez przedsiębiorcę dwóch kryteriów: utworzenia określonej 
liczby nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją oraz wartości tejże inwestycji. Z 
założenia zatem pomoc regionalna skierowana jest do przedsiębiorców, którzy na terenie 
gminy dopiero rozpoczynają swoją działalność lub zamierzają ją znacząco zintensyfikować. 
Zwolnienie  z podatku odnosi się do gruntów pod budynki i budowle lub ich części, 
budynków lub ich części oraz budowli lub ich części. Podobnie jak w przypadku pomocy de 
minimis także i tutaj to przedsiębiorca decyduje na jak długo zatrudni pracownika i na jaką 
część etatu z zastrzeżeniem jednak, że podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę. Istnieje 
możliwość aplikowania o kolejne zwolnienie z podatku przez przedsiębiorcę, który już z 
takiego zwolnienia korzysta na podstawie omawianej Uchwały, jednakże oprócz konieczności 
zwiększenia stanu zatrudnienia o wymagany limit ( zgodnie z § 1 Uchwały) do końca 
ostatniego roku poprzedniego zwolnienia przedsiębiorca ma obowiązek dokonać nowej 
inwestycji o wskazanej w uchwale wartości. Zamiar skorzystania z pomocy należy jednak 
zgłosić przed rozpoczęciem nowej inwestycji i ukończyć ją na tyle wcześnie, aby ciągłość 
zwolnienia została zachowana. Innym rozwiązaniem jest możliwość zamiennego korzystania 
z obu omawianych tutaj rodzajów pomocy publicznej. Przedsiębiorca, który dotychczas 
otrzymywał zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały o pomocy 
regionalnej, może  uzyskać kolejne zwolnienie spełniwszy wymogi konieczne dla pomocy de 
minimis i odwrotnie. Prawo do zwolnienia przedsiębiorca nabywa począwszy od 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym zostaną spełnione wymogi, o których mowa w  § 1 
Uchwały. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wszystkich dokumentów Burmistrz Miasta Dąbia 
wydaje poświadczenie o spełnieniu bądź niespełnieniu przez przedsiębiorcę warunków do 
uzyskania zwolnienia. Uchwała o pomocy regionalnej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r. 
 

 


