
Uchwała nr LXV/1555/06 
Rada Miasta Katowice 

 
z dnia 28 września 2006r. 

 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na 

wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie miasta Katowice 

 
 

 
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 2006r. Nr 121 poz. 844) w 
związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) 
 
 

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 realizujące nowe inwestycje na terenie miasta Katowice 
(przedsiębiorcy), na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.  
Zwolnienie, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr  123, poz. 1291). 

 
§ 2. Określić wzory formularzy: 

 1. wniosku o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości  stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 2. oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice o zobowiązaniu się 
do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;  

 3. oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice o zobowiązaniu się 
do utrzymania inwestycji na terenie miasta Katowice przez okres co najmniej 5 lat od 
dnia jej zakończenia, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przyznaje 
w drodze decyzji Prezydent Miasta Katowice na podstawie wniosku określonego w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, złożonego przed rozpoczęciem realizacji nowej 
inwestycji, nie później niż do dnia 31 grudnia 2006r. - po przedłożeniu przez 
przedsiębiorcę informacji o zakończeniu nowej inwestycji. 
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 2. Określić, że wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany 
jest do złożenia: 
a) oświadczeń stanowiących załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały; 
b) informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o     
  dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu według wzoru   
  stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004    
  w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis  
  (Dz. U. Nr 191, poz. 1960).   

 
§ 4. Ustalić, że zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje przedsiębiorcom realizującym 

nowe inwestycje na okres nie dłuższy niż 3 lata pod warunkiem zakończenia nowej 
inwestycji w okresie nieprzekraczającym 2 lat. 

 
§ 5. Ustalić, że przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia jest zobowiązany po zakończeniu 

nowej inwestycji, do złożenia: 
a) dokumentów potwierdzających zakończenie nowej inwestycji; 
b) informacji o rodzaju poniesionych kosztów;  
c) informacji o wysokości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą,  potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych; 
d) informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o 

dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu według wzoru 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 w 
sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis  
(Dz. U. Nr 191, poz. 1960).  

  
§ 6. Określić, że przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia jest zobowiązany po okresie  

5 lat od dnia zakończenia inwestycji do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
utrzymanie nowej inwestycji przez okres 5 lat od momentu jej zakończenia. 

  
§ 7. Przyjąć, że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w następujących przypadkach: 

a) postawienia przedsiębiorcy w stan upadłości lub likwidacji; 
b) naruszenia przez przedsiębiorcę warunków zwolnienia; 
c) podania nieprawdziwych danych lub nie zaktualizowania danych podanych we 

wniosku; 
d) wykorzystania pomocy uzyskanej na skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. 
  
§8. Ustalić,  że:  

1) przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o 
utracie prawa do zwolnienia,  lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej 
pomocy,  najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących 
taką utratę lub zmianę; 

2) na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy dokonuje się oceny 
udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej 
intensywności tej pomocy; 
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 3) jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze 
zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości kwota udzielonej pomocy 
ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi; 

4) w przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty 
podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za 
zwłokę. Kwota niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze 
zm./.  

  
§9. Ustalić, że zwolnienie obejmie okres po wejściu w życie niniejszej uchwały. 
 
§10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  
 
§11. 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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