
 

Uchwała nr XLI/842/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 30 maja 2005r.  

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy na zatrudnienie dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 

2005-2006 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84            
z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 3, art. 3, art. 7 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) 
oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia  
(Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) 
 
 
 

Rada Miasta Katowice  
u c h w a l a : 

 
 

§ 1.  Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług, za wyjątkiem
handlu przez podmioty tworzące nowe miejsca pracy na warunkach określonych w
„Programie pomocy na zatrudnienie dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na terenie miasta Katowice” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.  

   
§ 2.  Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przyznaje

w drodze decyzji Prezydent Miasta Katowice na podstawie wniosku podatnika
określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, po przedłożeniu przez
podatnika informacji o rozpoczęciu użytkowania obiektu budowlanego – nowej 
inwestycji. 

   
§ 3.  Ustalić, że zwolnienie przysługuje podmiotom tworzącym nowe miejsca pracy

związane z realizacją nowej inwestycji na okres: 
1) 3 lat po zakończeniu inwestycji – pod warunkiem utworzenia co najmniej 30 

miejsc pracy; 
2) 5 lat po zakończeniu inwestycji – pod warunkiem utworzenia co najmniej 300 

miejsc pracy. 
   
§ 4. 1. Przyjąć, że zwolnienie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy o

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 2. Uchwały nie stosuje się do pomocy: 
  1) udzielanej w sektorze górnictwa i budownictwa okrętowego; 
  2) udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze transportu; 
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  3) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio
związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności eksportowej; 

  4) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej; 
  5) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które znajdują się w

trudnej sytuacji ekonomicznej i realizują plan restrukturyzacji; 
  6) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które otrzymują

regionalną pomoc indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych projektów
inwestycyjnych – w zakresie realizacji tych projektów. 

   
§ 5.  Określić wzór formularza oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy na zatrudnienie dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 2005 –
2006, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

   
§ 6.  Ustalić, że w roku 2005 zwolnienie obejmie okres po wejściu w życie niniejszej

uchwały. 
   
§ 7.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

 
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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