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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje na terenie Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn,zm.), w związku z art. 7 ust. 4 
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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1) w związku 
z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu 
do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań  (Dz.Urz.UE.L        Nr 215 z 07.07.2020r., str. 3) po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Gminy Gorzyce wprowadza się następujące zmiany: 

1. §3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) podatnik zakończył nową inwestycję w terminie 3 lat od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w §3 
ust. 2 pkt 1), lecz nie później niż do 30 czerwca 2023r. 

2. §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   Wysokość zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 uzależniona jest od 
wysokości poniesionych i udokumentowanych przez przedsiębiorcę nakładów na nową inwestycję i wynosi: 

1) zwolnienie w całości (100%) z podatku od nieruchomości następuje gdy wartość poniesionych nakładów na 
inwestycję na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 4 000 000 zł netto, 

2) 50 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 2 000 000 zł 
netto, 

3) 25 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 300 000 zł 
netto. 

3. §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce 

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

do Uchwały Nr ……… 2020 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
Gminy Gorzyce.

Uchwała nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
Gminy Gorzyce obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin obowiązywania uchwały był uzależniony od 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 (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), które określało warunki oraz terminy ich stosowania
dla pomocy de minimis.

Przedmiotowe rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.
wydłużając do 31 grudnia 2023 r. okresy obowiązywania wskazanych w nim aktów prawnych.
W konsekwencji, pomoc zgodna z zasadami w nich określonymi będzie mogła być udzielana do 31 grudnia
2023r.

Ponadto w projekcie uchwały nastąpiły następujące zmiany:

1. §3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) podatnik zakończył nową inwestycję w terminie 3 lat od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w §3
ust. 2 pkt 1), lecz nie później niż do 30 czerwca 2023r.

2. §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wysokość zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 uzależniona jest od
wysokości poniesionych i udokumentowanych przez przedsiębiorcę nakładów na nową inwestycję i wynosi:

1) zwolnienie w całości (100%) z podatku od nieruchomości następuje gdy wartość poniesionych nakładów
na inwestycję na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 4 000 000 zł netto,

2) 50 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej
2 000 000 zł netto,

3) 25 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej
300 000 zł netto.

W związku z tym, że powyższy projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy publicznej de minimis został
on w dniu 26 października 2020 r. przesłany do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie.

W dniu 16 listopada 2020r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował tut. urząd
o braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały.
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