
UCHWAŁA NR VI/47/15
RADY GMINY PUCK

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia
warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe

inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Puck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 3 oraz art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. 
W celu wspierania przedsiębiorczości poprzez lokowanie nowych inwestycji oraz zmniejszenia 

bezrobocia na terenie Gminy Puck i inwestowania przez przedsiębiorców w infrastrukturę publiczną 
wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na zasadach wyrażonych 
w niniejszej uchwale na nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części będące własnością 
przedsiębiorców prowadzących w nich działalność gospodarczą,

§ 2. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) „ nowych inwestycjach” - należy przez to rozumieć wybudowanie nowych lub rozbudowę 
istniejących budynków i budowli lub ich części oraz oddanie ich do użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. poz. 
1409 z późniejszymi zmianami) przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przy czym 
do obliczenia zwolnienia w podatku przyjmuje się powierzchnię nowego budynku i wartość nowej 
budowli a w przypadku części budynku lub budowli powierzchnię tej części i przyrost wartości 
budowli w stosunku do poprzedniej deklaracji na podatek od nieruchomości,

b) „ utworzeniu nowych miejsc pracy” - należy przez to rozumieć wzrost liczby pracowników 
u danego przedsiębiorcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 
pełnego etatu w porównaniu ze średnią liczbą pracowników z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji a w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż 
12 miesięcy przyjmuje się średnią z tego okresu. Miejsca pracy uważa się za związane z nową 
inwestycją, jeżeli zostały utworzone nie później niż w ciągu 1 roku od dnia zakończenia tej 
inwestycji a nowi pracownicy zamieszkują na terenie Gminy Puck i rozliczają się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pucku;

c) mikro, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikro, małego lub 
średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z dnia 26.06.2014).
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d) "inwestowaniu w infrastrukturę publiczną" - należy przez to rozumieć poniesienie kosztów na 
remont, rozbudowę, modernizację i budowę obiektów takich jak drogi publiczne- gminne, chodniki 
przy drogach publicznych, oświetlenie, odwodnienie dróg publicznych - gminnych, place zabaw, 
gminne obiekty sportowe na terenie Gminy Puck.

§ 3. 
1. Zwalnia się w 40 % z podatku od nieruchomości stanowiących „nowe inwestycje” będące 

własnością przedsiębiorców prowadzących w nich działalność gospodarczą oraz w 20% podatku od 
nieruchomości od tych „nowych inwestycji” za utworzenie nowych miejsc pracy,

2. Zwolnienie przysługuje od roku w którym powstał obowiązek podatkowy od „nowych 
inwestycji” oraz od 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym utworzono nowe 
stanowiska pracy na zasadach określonych w § 2 lit b) i §3 ust 4 pkt 3) lit a)-c).

3. Zwolnienie przysługuje tylko od przyszłych zobowiązań podatkowych powstałych od 
następnego miesiąca po złożeniu do Wójta Gminy Puck kompletnego zgłoszenia o zamiarze 
korzystania z tej pomocy de minimis.

4. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:
1) dokonanie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do 12 miesięcy od dnia przekazania do użytkowania 
„nowych inwestycji” , utworzenia nowych miejsc pracy i zakończenia inwestowania 
w infrastrukturę publiczną.

2) poniesienie nakładów na „nowe inwestycje” w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym 
ma być dokonana pomoc i poniesienie nakładów na inwestycje w infrastrukturę publiczną Gminy 
Puck :
a) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców – w kwocie przekraczającej 20000 euro i co 

najmniej 5000,00zł na infrastrukturę publiczną ,
b) w przypadku średnich przedsiębiorców – w kwocie przekraczającej 100000 euro i co najmniej 

20000,00zł w infrastrukturę publiczną,
c) w przypadku pozostałych przedsiębiorców – w kwocie przekraczającej 500000 euro i co 

najmniej 50000,00zł w infrastrukturę publiczną. 3) stworzenie nowych stanowisk pracy w roku 
poprzedzającym rok podatkowy, w którym ma być dokonana pomoc:

a) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców - ilość utworzonych nowych stanowisk pracy 
przekracza 5,

b) w przypadku średnich przedsiębiorców - ilość utworzonych nowych stanowisk pracy przekracza 
20,

c) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - ilość utworzonych nowych stanowisk pracy 
przekracza 50;

4) prowadzenie działalności gospodarczej w „nowych inwestycjach” objętych zwolnieniem 
podatkowym i utrzymanie nowych miejsc pracy co najmniej przez 3 lata od miesiąca w którym 
przedsiębiorca otrzymał zwolnienie podatkowe.

5) z kwot nakładów określonych w § 3 ust 4 pkt 2) lit a)-c) wybudowane będą „nowe inwestycje” od 
których nie przysługuje zwolnienie lub obniżona stawka w podatku od nieruchomości.
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5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie 
następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz 
w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

6. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, w formie 
określonej w niniejszej uchwale, jeżeli jej wartość, łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych, tzn. bieżącego, w którym udzielane jest 
zwolnienie i dwóch poprzednich, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro 
brutto, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu 
drogowego towarów – kwoty 100 tys. euro brutto i nie zostanie przeznaczona na nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

7. Jeśli łączna kwota pomocy de minimis przekroczy pułapy określone w ust. 6, zwolnienie od 
podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy może być udzielone w odniesieniu do części, która 
nie przekracza dopuszczalnego pułapu de minimis.

8. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie przewidzianej niniejszą uchwałą 
nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota 
pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy 
ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie 
wyłączeń grupowych lub w decyzji komisji.

§ 4. 
1. Beneficjent pomocy de minimis, o której mowa w § 3 ust. 1, jest zobowiązany przedłożyć:

1) w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego ma przysługiwać pierwsze 
zwolnienie oraz do 5 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, którego ma dotyczyć 
zwolnienie w podatku:
a) zaświadczenia albo oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz informacje, których zakres został określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 
311 z późn. zm.#) również zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie oraz załączonym do niego formularzu informacji,

b) informacje dotyczące realizacji warunków zawartych w § 3 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszej 
uchwały, informacje o przedmiotach i podstawach opodatkowania podlegających zwolnieniu, 
wykazanych w złożonej deklaracji podatkowej.

2. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje 
oceny dopuszczalności pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, 
na wezwanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz 
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania w szczególności kserokopie druków ZUS RMUA, 
ZUS P RCA dla nowo zatrudnionych pracowników oraz przedstawienie listy pracowników za których 
przedsiębiorca przekazuje podatek od wynagrodzeń ( PIT- 4) do US w Pucku. Nie przedstawienie 
dokumentów żądanych przez organ udzielający pomocy powoduje zwrot tej pomocy przez 
przedsiębiorcę.
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4. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia 
zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze 
zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 6. 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r z wyjątkiem §3 ust 4 pkt 4, §3 ust.6 ust.7 i ust.8, 

§4 ust 1 pkt 1), §4 ust. 3, §4 ust.4, które obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Pomieczyńska
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załącznik do uchwały nr VI/47/15 

Rady Gminy Puck 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 

....................................................... 

nazwa firmy/imię i nazwisko  

 

....................................................... 

....................................................... 

adres siedziby firmy 

 

…………………………………………….. 

nr identyfikacji podatkowej 

Wójt Gminy Puck 

 

 

ZGŁOSZENIE  

 

 

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis za rok podatkowy .........  

 

Oświadczam iż:  

1) Dokonałem nakładów na wybudowanie „nowych inwestycji”   w roku .......... w kwocie ........ (decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie nr .................. z dnia ................) 

2) Utworzyłem nowe miejsca pracy w ilości ........  stanowisk w rozumieniu § 2 lit b) i §3 ust 4 pkt 3) 

uchwały  

3) Dokonałem inwestycji w infrastrukturę publiczną Gminy Puck w kwocie ............................ w 

miejscowości ................  budując .............................. (nr pozwolenia na budowę) 
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4) Zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 3 lata od miesiąca   w 

którym otrzymałem zwolnienie w podatku od nieruchomości i utrzymania wskazanej w uchwale 

minimalnej ilości nowo utworzonych miejsc pracy przez ten okres. 

5) jestem  .............. przedsiębiorcą 

Oświadczam, że pomoc de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości nie jest związana 

z wyłączeniami, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis. 

Oświadczam, że w roku  bieżącym i dwóch latach poprzedzających otrzymałem  pomoc de minimis w tym 

również w rolnictwie i w rybołówstwie w wysokości  ................................  /x/  

Oświadczam, że w  roku bieżącym i w dwoch latach poprzedzających nie otrzymałem pomocy de minimis 

w tym również w rolnictwie i w rybołówstwie. /x/  

 

 

 

 

…………....................…………….. 

podpis  

 

 

Załączam: 

-  dokumenty potwierdzające wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych(kopia faktury i umowy) 

 

 

/x/ niepotrzebne skreślić. 
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-611668691

Imię: ANNA
Nazwisko: POMIECZYŃSKA
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  30 kwietnia 2015 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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