
Projekt

z dnia  21 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .......................................................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia ....................................................... 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych 

przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na 
terenie Miasta Wodzisław Śląski wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis dla przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski”

2. §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na wspieranie nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców - podatników podatku od nieruchomości - prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

3. w § 1 uchyla się pkt 3

4. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1, przysługuje na okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą. W przypadku 
gdy podmiot podejmuje działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub budowlach 
zwolnienie przysługuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została 
zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich 
ostatecznym wykończeniem”.

5. § 3 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych lub zobowiązań niepodatkowych 
wobec budżetu Miasta Wodzisław Śląski przez okres co najmniej dwóch miesięcy od dnia 
zakończenia inwestycji, o której mowa w § 2 lub w okresie korzystania ze zwolnienia”.

6. w § 4 pkt 1 uchyla się lit. e

7. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) każdorazowo w całym okresie zwolnienia, na początku każdego roku podatkowego, tj. w terminie do 
15 stycznia, podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których 
mowa w pkt 1 lit. d”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Konstrukcja załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski opiera się na
następujących założeniach:

 

1. Pomoc adresowana jest dla przedsiębiorców. Zrezygnowano z dotychczasowego ograniczenia korzystania
z uchwały tylko przez mikro i małych przedsiębiorców, których definiowano w oparciu o Rozporządzenie
Komisji (WE) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw.

2. Uchwała wydłuża czas na jaki zwolnienie przysługuje z 2 do 5 lat.

3. Uchwała zawiera zmodyfikowane zapisy dotyczące wpływu zalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych
i niepodatkowych stanowiących dochody Miasta Wodzisław Śląski, ale także składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz innych podatków na możliwość korzystania ze zwolnienia. Po zmianie
ograniczenie prawa korzystania ze zwolnienia lub w niektórych przypadkach nawet utrata prawa do zwolnienia
i konieczność zapłaty podatku w pełnej wysokości dotyczyć będzie podatników zalegających z zapłatą
zobowiązań podatkowych i niepodatkowych stanowiących jedynie dochody Miasta Wodzisław Śląski.

4. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany będą miały również zastosowanie do przedsiębiorców, którzy
przed wejściem w życie niniejszej zmiany złożyli już wniosek o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, ale
nie rozpoczęli jeszcze korzystania z tego zwolnienia.

Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia
dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Obecnie nie sposób przewidzieć skutków finansowych jakie uchwała ta będzie miała dla budżetu Miasta.
Uchwała z jednej strony powoduje ubytek dochodów, ponieważ dotyczy zwolnienia od podatku od
nieruchomości, z drugiej strony może spowodować wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność na
terenie Miasta. Skutki finansowe zależą więc od ilości podmiotów, które skorzystają z uchwały, czy rodzaju
i zakresu zwolnienia (zakresu przedmiotów opodatkowania, poniesionych nakładów itp.). Uproszczone zasady
korzystania z pomocy de minimis pozwalają jednak na wysunięcie wniosku, iż ze zwolnień na podstawie
przedstawionego projektu uchwały może korzystać większa liczba podmiotów.
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