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Dane, na podstawie których powstało zestawienie: 
 

1. Publikowana przez Ministerstwo Finansów baza danych utworzona na podstawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego SP-1 część A za 2021 r., sporządzonego przez organy podatkowe właściwe w zakresie 
tych podatków.  

2. Publikowana przez Ministerstwo Finansów baza danych utworzona na podstawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego SP-1 część B za 2020 r., sporządzonego przez organy podatkowe właściwe w zakresie 
tych podatków. Uwzględniono wyłącznie uchwały powzięte w 2019 r. (o ile nie utraciły mocy obowiązywania) lub w 2020 r. 

3. Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (w zakresie, w jakim nie zostały objęte kategorią 
powyżej) ustalone na podstawie poszczególnych Wojewódzkich Dzienników Urzędowych. 

4. Pod uwagę nie brano uchwał o zwolnieniu z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

5. Zestawienie nie uwzględnia ewentualnych rozstrzygnięć organów nadzorczych. 
 

Zastrzeżenia: 
 

1. Zamysłem autorów było stworzenie kompleksowej bazy aktualnych zwolnień z podatku od nieruchomości, innych niż wynikające 
bezpośrednio z ustawy, wymagających poczynienia inwestycji w danej gminie, lecz bez dodatkowych warunków takich jak np. utworzenie 
miejsc pracy w tejże gminie. Zwracamy uwagę, że niektóre z uchwał wchodzą w życie dopiero w 2022 r. 

2. Inspiracją dla przygotowania zestawienia było zapotrzebowanie podmiotów z branży OZE, poszukujących obszarów najkorzystniejszych dla 
realizowania nowych inwestycji. Z tego względu w zestawieniu nie uwzględniono uchwał, które wykluczają ze zwolnienia podmioty 
prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną. 

3. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za braki lub błędy w poniższym zestawieniu. Ponadto z uwagi na obszerność opracowania wskazane 
w nim dane: przedmiot zwolnienia, wysokość/zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia oraz wymagane dokumenty do 
wniosku/zgłoszenia, mogą nie być wymienione w sposób wyczerpujący, zaś według selekcji dokonanej przez autorów. Zestawienie ma 
charakter poglądowy, zaś określenie skutków podatkowych, w tym stosowalności zwolnienia podatkowego, powinno każdorazowo przebiegać 
po indywidualnej analizie przepisów ustawy i obowiązujących przepisów prawa miejscowego. Zestawienie nie powinno być również jedyną 
podstawą do podejmowania decyzji biznesowych w zakresie dokonywania inwestycji w poniższych gminach.  

4. Należy wskazać, że zwolnienia wynikające z uchwał stanowią pomoc de minimis, w efekcie czego wysokość tej pomocy oraz innych rodzajów 
pomocy publicznej podlega limitowaniu kwotowemu. Skorzystanie ze zwolnienia powinno być każdorazowo poprzedzone analizą przepisów 
dotyczących pomocy de minimis. Ponadto może ona wpływać na wartość innej dopuszczalnej pomocy publicznej. 
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
BIERUTÓW 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

W celu wspierania 
przedsiębiorców dokonujących 
nowych inwestycji na terenie 
Miasta i Gminy Bierutów 
wprowadza się na okres 2 lat 
zwolnienia od podatku od 
nieruchomości. 

Nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) na podstawie pozwolenia na 
budowę budynki i budowle, lub ich 
części przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, również w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu dwóch poprzedzających go lat 
albo oświadczeń o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 
ust. 1 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej oraz informacje określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów  w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem; 

3) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Miasta i Gminy 
Bierutów; 

4) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą 
podatków; 

5) zestawienie nakładów na inwestycję 
potwierdzonych uwierzytelnionymi 
kopiami dokumentów wraz z ewidencją 
środków trwałych; 

6) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
właściwemu organowi budowlanemu; 
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7) pozwolenie na użytkowanie, 
zawiadomienie o oddaniu obiektu 
budowlanego do użytkowania, wydane 
przez właściwy organ. 

 

GMINA GÓRA 

Budynki i ich części Okres zwolnienia od podatku od 
nieruchomości wynosi 2 lata. 

Okres zwolnienia od podatku od 
nieruchomości liczony jest od 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym spełniono łącznie 
następujące warunki: 
1) budowa budynku została 

zakończona, albo rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego 
części przed ich ostatecznym 
wykończeniem, 

2) rozpoczęto działalność 
gospodarczą w tym budynku lub 
jego części. 

1) przedsiębiorcy będący osobami 
fizycznymi korzystający ze zwolnienia 
od podatku od nieruchomości na 
podstawie niniejszej uchwały, 
zobowiązani są do podania w informacji 
o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, powierzchni użytkowej 
budynku zwolnionej od podatku, w 
terminie i na zasadach określonych w 
ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych; 

2) przedsiębiorcy będący osobami 
prawnymi korzystający ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości na 
podstawie niniejszej uchwały, 
zobowiązani są do podania w deklaracji 
na podatek od nieruchomości na dany 
rok podatkowy, powierzchni użytkowej 
budynku zwolnionej od podatku, w 
terminie i na zasadach określonych w 
ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych; 

3) przedsiębiorca występujący o 
zwolnienie, powinien przedłożyć wraz z 
informacją lub deklaracją podatkową 
wszystkie zaświadczenia o udzielonej 
pomocy de minimis, a także wszystkie 
zaświadczenia o udzielonej pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie 
jakie otrzymał od podmiotów 
udzielających pomocy w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz 
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dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych albo oświadczenie o 
wielkości pomocy de minimis, a także 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie. 

MIASTO 
JELCZ-

LASKOWICE 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie do 60 miesięcy w 
zależności od wielkości 
przedsiębiorcy, kwoty inwestycji 
oraz powierzchni zajętej przez 
inwestycję. 

Nowa inwestycja - należy przez to 
rozumieć inwestycję w środki trwałe 
polegające na utworzeniu nowego lub 
rozbudowie istniejącego 
przedsiębiorstwa, w wyniku której 
nastąpi przyrost powierzchni 
użytkowej zajętej na działalność 
gospodarczą lub przyrost wartości 
budowli. 
 
Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości, w ramach pomocy de 
minimis, budynki i budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej będące 
nową inwestycją, które łącznie 
spełniają warunki: 
1) inwestycję rozpoczęto po 1 

stycznia 2020 r.; 
2) budynki i budowle są nowo 

wybudowane lub zakupione na 
rynku pierwotnym; 

3) zgłoszono w organie podatkowym 
zamiar skorzystania ze zwolnienia 
od podatku od nieruchomości; 

4) inwestycję zakończono w terminie 
do 3 lat od daty zgłoszenia; 

5) zostały spełnione pozostałe 
warunki formalne przewidziane w 

1) zgłoszenie organowi podatkowemu - 
Burmistrzowi Jelcza-Laskowic, zamiaru 
realizacji nowej inwestycji; 

2) zgłoszenie organowi podatkowemu - 
Burmistrzowi Jelcza-Laskowic, 
zakończenia realizacji nowej 
inwestycji; 

3) korekta informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych - w 
przypadku, gdy przedsiębiorcą jest 
osoba fizyczna; 

4) korekta deklaracji na podatek od 
nieruchomości - w przypadku, gdy 
przedsiębiorca jest osobą prawną, 
jednostką organizacyjną lub spółką 
niemającą osobowości prawnej; 

5) uwierzytelnione kserokopie 
dokumentów, potwierdzających 
wysokość poniesionych kosztów na 
nową inwestycję, w tym dokumentów 
OT wprowadzenia środka trwałego na 
stan przedsiębiorstwa do celów 
podatku dochodowego; 

6) deklaracja o utrzymaniu działalności w 
nowej inwestycji przez okres co 
najmniej: 
a) 1 roku, po okresie wykorzystania 

zwolnienia w ramach niniejszej 
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niniejszej uchwale i przepisach 
dotyczących udzielania pomocy 
publicznej. 

uchwały, w przypadku mikro i 
małego przedsiębiorcy; 

b) 3 lat, po okresie wykorzystania 
zwolnienia w ramach niniejszej 
uchwały, w przypadku średniego 
przedsiębiorcy; 

c) 5 lat, po okresie wykorzystania 
zwolnienia w ramach niniejszej 
uchwały, w przypadku innego 
przedsiębiorcy; 

7) kopie zaświadczeń o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej 
w ciągu bieżącego roku podatkowego 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat podatkowych albo oświadczenia 
o wielkości pomocy otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

8) informacji niezbędnych do udzielenia 
pomocy de minimis na formularzu 
stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

9) oświadczenie, iż przedsiębiorca nie 
podlega wyłączeniom wynikającym z 
art. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 1407/2013; 

10) kopie dokumentów potwierdzających 
datę rozpoczęcia i zakończenia 
inwestycji. 
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MIASTO 
MIĘDZYBÓRZ 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

W celu wspierania przedsiębior-
ców dokonujących nowych inwe-
stycji na terenie Gminy Między-
bórz wprowadza się na okres 3 lat 
zwolnienia od podatku od 
nieruchomości. 

Przez nowe inwestycje rozumie się 
nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) na podstawie pozwolenia na 
budowę budynki i budowle, w których 
jest prowadzona dział. gospodarcza. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 
ust. 1 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej oraz informacje określone w 
rozporządzeniu Rady Ministróww 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) wszystkie zaświadczenia lub 
oświadczenia o pomoc de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem; 

4) oświadczenie o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec Gminy 
Międzybórz; 

5) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą 
podatków; 

6) dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej, zgłoszenie 
obowiązku podatkowego, poprzez 
złożenie informacji lub deklaracji na 
podatek od nieruchomości. 
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MIASTO 
PIŁAWA 
GÓRNA 

Budynki i ich części 3 lata zwolnienia od podatku dla 
nowych inwestycji. 
2 lata zwolnienia dla budynków 
zaadaptowanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Nowo wybudowany budynek - należy 
przez to rozumieć nowo wzniesiony, 
realizowany od podstaw na podstawie 
pozwolenia na budowę budynek, w 
którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza – będący własnością 
przedsiębiorcy. 
 
Budynek zaadaptowany na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej poprzez rozbudowę, 
nadbudowę lub odbudowę już 
istniejącego budynku – należy 
rozumieć: 
a) rozbudowa – należy przez to 

rozumieć rodzaj budowy, w wyniku 
której powstaje nowa część 
istniejącego budynku, czyli zmiana 
charakterystycznych parametrów 
istniejącego budynku, takich jak 
kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość i szerokość; 

b) nadbudowa – należy przez to 
rozumieć rodzaj budowy, w wyniku 
której następuje powiększenie 
istniejącego budynku poprzez 
zwiększenie jego wysokości; 

c) odbudowa – należy przez to 
rozumieć rodzaj budowy, w wyniku 
której powstaje nowy budynek w 
miejscu istniejącego wcześniej 
budynku, który uległ całkowitemu 
lub częściowemu zniszczeniu. 

1) informacje i zaświadczenia, o których 
mowa w ustawie o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej: 

a) wszystkie zaświadczenia o 
pomocy de minims, oraz o 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w 
tym okresie albo oświadczenie 
nieotrzymaniu takiej pomocy w 
tym okresie; 

b) informacje niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis, 
dotyczące w szczególności 
wnioskodawcy prowadzonej 
przez niego działalności oraz 
wielkości i przeznaczenia 
pomocy publicznej otrzymanej w 
odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis – na 
formularzu stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający o 
pomoc de minimis; 

3) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem ostateczną decyzję o 
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pozwoleniu na użytkowanie, a jeżeli 
przepisy takiej decyzji nie wymagają, 
kserokopię właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy; 

4) odpis zwykły księgi wieczystej 
nieruchomości, na której usytuowany 
jest nowo wybudowany budynek, 
poświadczający prawo własności do tej 
nieruchomości; 

5) oświadczenie, zawierające 
zobowiązanie do prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
nieruchomości objętej zwolnieniem 
przez cały okres jego trwania oraz, że 
nieruchomość nie będzie w tym okresie 
zbyta, ani oddana do używania innym 
osobom; 

6) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu w 
podatkach; 

7) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Gminy Piława 
Górna; 

8) informacje o wielkości powierzchni oraz 
oświadczenie o powierzchni 
udostępnianej innym podmiotom; 

9) zgłoszenie obowiązku podatkowego, 
poprzez złożenie informacji lub 
deklaracji na podatek od 
nieruchomości. 

MIASTO 
STRZEGOM 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

6 lat zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla nowych 
inwestycji. 
3 lata zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w przypadku 
rozbudowy, nadbudowy lub 
odbudowy już istniejącego 

Przez nowe inwestycje rozumie się 
nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) na podstawie pozwolenia na 
budowę budynki i budowle, w których 
jest prowadzona działalność 
gospodarcza. 
 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych, albo oświadczenia 
o wielkości tej pomocy otrzymanej w 
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budynku lub budowli na 
podstawie pozwolenia na 
budowę, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza. 

Rozbudowa, to rodzaj budowy, w 
wyniku której powstaje nowa część 
istniejącego już budynku lub budowli, 
czyli zmiana charakterystycznych 
parametrów istniejącego budynku lub 
budowli, takich jak kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość i szerokość. 
 
Nadbudowa, to rodzaj budowy, w 
wyniku której następuje powiększenie 
istniejącego budynku poprzez 
zwiększenie jego wysokości. 
 
Odbudowa, to rodzaj budowy, w 
wyniku której powstaje nowy budynek 
lub budowla w miejscu istniejącego 
wcześniej budynku (budowli), który 
uległ całkowitemu lub częściowemu 
zniszczeniu. 

tym okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczące w 
szczególności wnioskodawcy i 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których 
ma być przeznaczona pomoc de 
minimis na formularzu stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Gminy Strzegom; 

5) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą 
podatków; 

6) zgłoszenie obowiązku podatkowego 
poprzez złożenie informacji lub 
deklaracji na podatek od 
nieruchomości; 

7) zestawienie kosztów (nakładów) na 
inwestycję potwierdzonych ewidencją 
środków trwałych; 

8) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
właściwemu organowi budowlanemu; 

9) pozwolenie na użytkowanie, 
zawiadomienie o oddaniu obiektu 
budowlanego do użytkowania. 
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MIASTO 
SYCÓW 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Okres 3 lat zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców 
dokonujących nowych inwestycji na 
terenie Gminy Syców, 
Przez nowe inwestycje rozumie się 
nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) na podstawie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych, budynki i budowle, w 
których jest prowadzona działalność 
gospodarcza. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, również w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o 
postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej; 

2) informacje określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis; 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny 
od nieruchomości objętej zwolnieniem; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Gminy Syców; 

5) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą 
podatków; 

6) oświadczenie o pomocy de minimis, 
również w rolnictwie i rybołówstwie, 
otrzymane w roku ubiegania się o 
pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

7) dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

8) zgłoszenie obowiązku podatkowego, 
poprzez złożenie informacji lub 



Województwo dolnośląskie 

13 
 

deklaracji na podatek od 
nieruchomości. 

MIASTO 
SZCZAWNO-

ZDRÓJ 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy 
Szczawno-Zdrój, dla nowo 
wybudowanych budynków 
i budowli lub ich części 
przysługuje przez 2 lata, licząc od 
1 stycznia roku następującego, w 
którym budowa została 
zakończona albo w którym 
rozpoczęto użytkowanie budynku, 
budowli lub ich części przed 
ostatecznym wykończeniem. 
 
Zwolnienie dla nowo zakupionych 
gruntów, budynków i budowli 
przysługuje do 31 grudnia 2023 
roku, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano 
zakupu aktem notarialnym. 

Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i budowle 
w stosunku do których wydano 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego po 
wejściu w życie niniejszej uchwały lub 
inny dokument zezwalający na 
korzystanie z budowli. 

1) dokument potwierdzający faktyczne 
prowadzenie działalności związanej z 
przedmiotem zwolnienia, tj. aktualny 
wpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Ewidencji działalności 
gospodarczej; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis i zaświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

4) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

5) pozwolenie na użytkowanie 
właściwego organu nadzoru 
budowlanego, zgłoszenie o 
zakończeniu budowy, w przypadku 
nowych inwestycji lub innych 
dokumentów potwierdzających 
zakończenie budowy. 
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
BRZEŚĆ 

KUJAWSKI 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości przez okres 6 lat 
przemiennie: 
1) w pierwszym roku i kolejnych 

latach nieparzystych 
zwolnienie przysługuje 
odnośnie budynków i ich 
części; 

2) w drugim roku i kolejnych 
latach parzystych zwolnienie 
przysługuje odnośnie budowli 
i ich części oraz gruntów 
związanych z obiektami 
budowlanymi. 

Warunkiem zastosowania zwolnienia 
jest oddanie do użytku budynku o co 
najmniej 25 m2 powierzchni użytkowej 
do opodatkowania powstałej w drodze 
inwestycji albo budynku lub jego 
części poprzez zmianę sposobu 
użytkowania i adaptację na cele 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 
 
Ze zwolnienia wyłącza się inwestycje 
obiektów liniowych w rozumieniu 
ustawy – Prawo budowlane. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu dwóch lat 
poprzedzających albo oświadczenie o 
wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. 

GMINA 
LUBIEWO 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości obejmuje okres 3 
lat: 
1) 1 rok – 75%; 
2) 2 rok – 50%; 
3) 3 rok – 25%. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane na podstawie 

pozwolenia wydanego przez 
właściwy organ budowlany 
budynki, budowle lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności, mające ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie lub zaświadczenie o 
dopełnieniu formalności 
związanych z zakończeniem 
budowy; 

2) nowo nabyte grunty, budynki, 
budowle lub ich części 

1) wszystkie 
zaświadczenia/oświadczenia o 
pomocy de minimis jaką otrzymał w 
roku w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nie otrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 
zaświadczenia/oświadczenia dotyczą 
także pomocy de minimis otrzymanej 
lub nieotrzymanej w rolnictwie i 
rybołówstwie; 

2) informacje - złożone na "Formularzu 
informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis"; 
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przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności. 

3) zaświadczenie o niezaleganiu w 
należnych podatkach oraz innych 
opłatach na rzecz Gminy; 

4) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości; 

5) potwierdzenie wpisu do odpowie-
dniego rejestru działalności gospodar-
czej (CEiDG, KRS); 

6) ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie lub zaświadczenie o 
dopełnieniu formalności związanych z 
zakończeniem budowy. 

GMINA 
PŁUŻNICA 

Grunty, budynki i ich 
części 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości nowo powstałe 
budynki lub ich części związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej położone na terenie 
gminy Płużnica, na okres 2 lat 
podatkowych. Zwolnienie nie 
obejmuje terenu Płużnickiego 
Parku Inwestycyjnego. 
 
Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości grunty, nowo 
powstałe budynki lub ich części, 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
położone na terenie Płużnickiego 
Parku Inwestycyjnego, na okres 3 
lat od dnia powstania obowiązku 
podatkowego. 

Przez Płużnicki Park Inwestycyjny 
rozumie się obszar zaznaczony 
symbolem „PPI” na załączniku 
graficznym nr 1 stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. Grunty te 
znajdują się w miejscowości 
Bartoszewice, obręb geodezyjny 
Czaple, jednostka ewidencyjna 
Płużnica. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również zaświadczenia 
o pomocy de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) informacje, o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
RYŃSK 

Budynki i ich części Zwolnienie przysługuje przez 
okres 3 lat licząc od dnia 
powstania obowiązku 
podatkowego dla nowo 
powstałego budynku lub jego 
części, jednak nie wcześniej niż 

Przez nowo wybudowane budynki lub 
ich części, należy rozumieć budynki, w 
stosunku do których obowiązek 
podatkowy w podatku od 
nieruchomości powstał nie wcześniej 
niż z dniem 1 stycznia 2020 r. 

1) złożenie przez podatnika wniosku o 
udzielenie pomocy de minimis; 

2) dołączenie do wniosku: 
a) kopii aktu notarialnego lub kopii 

innego dokumentu potwierdza-
jącego nabycie nieruchomości, w 
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od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym złożono wniosek o 
udzielenie pomocy. 

przypadku, gdy nieruchomość 
została wybudowana przez inny 
podmiot, niż ten który jest jej 
właścicielem w dniu złożenia 
wniosku, 

b) kopii dokumentu potwierdza-jącego 
oddanie budynku lub jego części do 
użytkowania przez wnioskodawcę, 

c) wszystkich zaświadczeń o pomocy 
de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
podatnik otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat podatko-
wych albo oświadczenia o wielko-ści 
tej pomocy otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, 

d) informacji niezbędnych do 
udzielenia pomocy de minimis, 
dotyczących w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez 
niego działalności gospo-darczej 
oraz wielkości i przezna-czenia 
pomocy publicznej otrzy-manej w 
odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis - 
których zakres określony jest w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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MIASTO 
RYPIN 

Budynki i ich części Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres roku. 

Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie 
do budynków, na których 
wybudowanie poniesiono 
udokumentowane nakłady 
inwestycyjne i budynek musi być 
własnością przedsiębiorcy. 

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru (ewidencji) działalności 
gospodarczej; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

3) pozwolenie na budowę oraz decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

4) zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady 
na budowę obiektu objętego 
zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych 
kserokopii; 

5) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia 
o pomocy de minimis i o pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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MIASTO 
SĘPÓLNO 

KRAJEŃSKIE 

Budynki i ich części Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres: 
1) roku – w przypadku budynków 

lub ich części o powierzchni 
użytkowej od 500 do 1000 m² 
włącznie; 

2) 2 lat – w przypadku budynków 
lub ich części o powierzchni 
użytkowej powyżej 1000 m² 
do 5000 m² włącznie; 

3) 3 lat – w przypadku budynków 
lub ich części o powierzchni 
użytkowej powyżej 5000 m². 

Zwolnienie dotyczy budynków lub ich 
części, stanowiących nowe inwestycje. 
 
Nowa inwestycja – należy przez to 
rozumieć nowo wzniesione 
(realizowane od podstaw) na 
podstawie pozwolenia na budowę 
budynki lub ich części, które są 
przeznaczone na prowadzenie 
działalności gospodarczej i których 
budowa została zakończona po 1 
stycznia 2018 r. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiegają się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. 

MIASTO 
TUCHOLA 

Budynki i ich części Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres: 
1) 1 roku - w przypadku 

budynków lub ich części o 
powierzchni użytkowej do 
1000 m2 włącznie; 

2) 2 lat - w przypadku budynków 
lub ich części o powierzchni 
użytkowej powyżej 1000 m2 do 
5000 m2 włącznie; 

3) 3 lat w przypadku budynków 
lub ich części o powierzchni 
użytkowej powyżej 5000 m2. 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dla budynków lub ich 
części wybudowanych na gruntach 
nabytych od gminy Tuchola po 
01.01.2020 r. na nowe inwestycje 
 
Nowa inwestycja - należy rozumieć 
jako nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) na podstawie pozwolenia na 
budowę budynki lub ich części, które 
przeznaczone są na prowadzenie 
działalności gospodarczej i których 
budowa została zakończona po 1 
stycznia 2021 r. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiegają się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

2) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. 
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
CHEŁM 

Budynki i ich części Zwolnienie polega na zwolnieniu 
nowych inwestycji z podatku od 
nieruchomości na okres 18 
miesięcy. 

Przez nową inwestycję należy rozumieć 
inwestycję, której całkowity odbiór 
nastąpił po dniu 31 grudnia 2019 r. i w 
wyniku której zostanie uruchomiona 
nowa lub istniejąca działalność 
gospodarcza w nowo wybudowanych 
obiektach. 

1) złożenie przez przedsiębiorcę pisma 
informującego o zwolnieniu wraz z 
deklaracją (DN-1) i załącznikiem (ZDN-2) 
"Dane o zwolnieniach podatkowych w 
podatku od nieruchomości" w 
przypadku osób prawnych lub 
informacją na podatek od 
nieruchomości (IN-1) - w przypadku 
osób fizycznych, z załącznikiem (ZIN-2) 
"Dane o zwolnieniach podatkowych w 
podatku od nieruchomości"; 

2) kopia dokumentu poświadczającego 
datę rozpoczęcia użytkowania nowej 
inwestycji; 

3) wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis stanowiący załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów; 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymały w roku, w którym ubiegają się 
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym 
okresie. 
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GMINA 
MEŁGIEW 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości na okres dwóch 
lat. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości przez okres dwóch lat 
budowle i budynki lub ich części oraz 
grunty zajęte na potrzeby działalności 
gospodarczej prowadzonej przez 
przedsiębiorców, mających siedzibę 
na terenie Gminy Mełgiew, którzy po 
dniu wejścia w życie uchwały po raz 
pierwszy rozpoczynają prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie 
Gminy Mełgiew. 
 
Zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości na podstawie niniejszej 
uchwały nie podlegają grunty, budowle 
i budynki lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej przez inne podmioty niż podatnik 
na podstawie umowy dzierżawy, 
najmu, podnajmu, użyczenia, leasingu 
lub innych umów tego typu. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiegają się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

2) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
RZECZYCA 

Budynki i budowle Zwolnienie przysługuje na okres 
nie dłuższy niż 5 lat. 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości przysługuje od dnia 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym podatnik uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie. W przypadku osób, 
które złożyły wniosek o zwolnienie po 
rozpoczęciu roku podatkowego, a 
wyżej wymienione pozwolenie uzyskały 
w roku ubiegłym, zwolnienie 
obowiązuje od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
złożono wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami. 

1) akt notarialny nabycia nieruchomości, w 
odniesieniu do której podatnik ubiega 
się o zwolnienie; 

2) wydany przez właściwy organ 
dokumentu potwierdzającego brak 
wniesienia sprzeciwu co do możliwości 
użytkowania nowo wybudowanych 
budynków lub budowli lub ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
budynku lub budowli; 

3) informacje o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych – druk IN-1 
wraz z załącznikami lub deklaracji na 
podatek od nieruchomości – druk DN-1 
wraz z załącznikami; 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis i pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie, jakie podmiot 
ubiegający się o pomoc otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu dwóch poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis i pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

5) wypełniony formularz informacji, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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GMINA 
SIERADZ 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje przez 
okres 3 lat licząc od dnia 1 
stycznia roku następującego po 
zakończeniu realizacji nowej 
inwestycji. 

Nowa inwestycja – należy przez to 
rozumieć budowę nowych budynków i 
budowli lub ich części z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę ubiegającego się o 
przedmiotowe zwolnienie, których 
realizacja została rozpoczęta po 
zgłoszeniu zamiaru korzystania ze 
zwolnienia i zakończona najwcześniej 
w dniu 1 stycznia 2021 r. 
 
Zakończenie realizacji nowej 
inwestycji - należy przez to rozumieć 
datę złożenia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, w następstwie 
którego zostało wydane pozwolenie na 
użytkowanie lub nie wniesiono 
sprzeciwu. 
 
Zajęcie na prowadzenie działalności 
gospodarczej – należy przez to 
rozumieć nieprzerwane prowadzenie w 
nowo powstałych obiektach własnej 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę będącego podatnikiem 
podatku od nieruchomości przez okres 
co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym budowa nowej inwestycji 
została zakończona. 

1) informacje o nieruchomościach 
położonych na terenie Gminy Sieradz 
lub deklaracji na podatek od 
nieruchomości - wraz z wymaganymi 
załącznikami, zawierającymi w 
szczególności dane o powierzchni nowo 
powstałego budynku lub jego części, 
wartości budowli lub jej części 
podlegającej zwolnieniu od podatku od 
nieruchomości; 

2) oświadczenie przedsiębiorcy o 
zajmowaniu nowej inwestycji na własną 
działalność gospodarczą; 

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat 
kalendarzowych, albo oświadczenia o 
wielkości otrzymanej pomocy lub o 
nieotrzymaniu pomocy de minimis, w 
tym również o pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie w tym okresie; 

4) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

5) dokument potwierdzający własność lub 
inny tytuł prawny do nieruchomości; 

6) kopia prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie lub zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, wobec którego nie 
został zgłoszony sprzeciw; 
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7) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą 
zobowiązań wobec Gminy Sieradz i 
oświadczenia o niefigurowaniu w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

MIASTO 
WIELUŃ 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości na okres do 1 roku 
nowo wybudowane i nowo nabyte 
budynki lub ich części oraz nowo 
wybudowane i nowo nabyte 
budowle i ich części. 

Budynki i budowle muszą być zajęte na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorców 
na terenie gminy Wieluń. 

1) oświadczenie o zakończeniu inwestycji 
lub akt notarialny w przypadku nabycia 
nieruchomości; 

2) oświadczenie o niezaleganiu w stosunku 
do Gminy Wieluń z zapłatą należności; 

3) kopia decyzji pozwolenia na realizację 
inwestycji oraz kopii decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie budynków i 
stanowiących nową inwestycję (jeżeli 
jest wymagana); 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis (w tym pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie), otrzymanych 
w roku, w którym podatnik ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o wielkości 
pomocy otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym zakresie; 

5) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
GORLICE 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane budynki, 

budowle lub ich części oraz 
zajęte pod nimi grunty, 
znajdujące się na terenach 
strefy aktywności 
gospodarczej – na okres roku; 

2) nowo nabyte budynki, 
budowle lub ich części oraz 
zajęte pod nimi grunty, 
znajdujące się na terenach 
strefy aktywności 
gospodarczej – na okres roku; 

3) nowo nabyte nieruchomości 
gruntowe niezabudowane – 
na okres nie dłuższy niż 5 lat 
od dnia nabycia gruntu; z 
zastrzeżeniem, że wygasa po 
upływie 2 lat od nabycia 
gruntu, jeśli podatnik nie 
udokumentuje rozpoczęcia na 
nim budowy nowych obiektów 
budowlanych. 

Przez strefę aktywności gospodarczej 
należy rozumieć wyodrębnione tereny, 
określone w Uchwale Nr 
451/XXXVII/2013 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 16 października 2013 r. w 
sprawie utworzenia na terenie Miasta 
Gorlice Strefy Aktywności 
Gospodarczej. 
 
Zwolnienie podatkowe nie obejmuje: 
1) nieruchomości zajętych na 

działalność handlową detaliczną, 
2) nieruchomości związanych z 

udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń, 

3) nieruchomości zajętych na stacje 
paliw, 

4) nieruchomości oddanych w 
posiadanie zależne w rozumieniu 
przepisów ustawy kodeks cywilny, 

5) nieruchomości zajętych na 
działalność instytucji 
finansowych. 

1) akt notarialny nabycia nieruchomości, 
w odniesieniu do której podatnik 
ubiega się o zwolnienie lub dokumentu 
potwierdzającego brak wniesienia 
sprzeciwu co do możliwości 
użytkowania nowo wybudowanych 
budynków i budowli przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie podmiot ubiegający się o 
pomoc otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) informacje, o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów  w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
KOWALA 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości przez okres 1 roku 
budowle, budynki lub ich części 
oraz grunty zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej, na 
których dokonano nowych 
inwestycji. 

Za „nową inwestycję’ należy rozumieć 
nowo wybudowane przez 
przedsiębiorcę obiekty budowlane lub 
ich części, odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę istniejącego obiektu 
budowlanego jeżeli: 
1) są one związanie z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę; 

2) zostały wykonane zgodnie z 
przepisami ustawy - Prawo 
Budowlane; 

3) stanowią własność przedsiębiorcy 
lub jego współwłasność jeżeli 
współwłaściciel posiada prawo 
wyłącznego korzystania z 
nieruchomości; 

4) prace budowlane zostały 
zakończone albo rozpoczęto 
użytkowanie obiektu przed ich 
ostatecznym wykończeniem. 

 
Przez „nową inwestycję” rozumie się 
również budowę nowego obiektu 
budowlanego, odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę lub przebudowę, która 
powoduje przyrost podstawy 
opodatkowania w podatku od 
nieruchomości związanej z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę 

1) deklaracje lub informacje na podatek 
od nieruchomości wskazując 
nieruchomości podlegające zwolnieniu; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz zaświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymał podatnik w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis oraz oświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis na formularzu 
sporządzonym według wzoru 
określonego rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

4) kopia dokumentu potwierdzającego 
zarejestrowanie podmiotu 
gospodarczego lub działalności 
gospodarczej; 

5) uprawomocnione pozwolenie na 
budowę nowej inwestycji lub 
odpowiedniego zgłoszenia, jeżeli są one 
wymagane przez odpowiednie przepisy 
prawa budowlanego; 
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korzystającego ze zwolnienia na 
podstawie niniejszej uchwały. 

6) uprawomocniona decyzja pozwolenia 
na użytkowanie inwestycji lub kopii 
zawiadomienia o zakończeniu budowy - 
jeżeli są one wymagane przez 
odpowiednie przepisy prawa 
budowlanego; 

7) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości lub 
współwłasności nieruchomości wraz z 
potwierdzeniem prawa do wyłącznego 
korzystania z nieruchomości objętej 
zwolnieniem. 

GMINA 
PRZYTYK 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się na okres 3 lat od 
podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części, 
budowle lub ich części 
stanowiące nową inwestycję i 
będące własnością lub znajdujące 
się w użytkowaniu wieczystym 
przedsiębiorcy, który na terenie 
gminy Przytyk zrealizuje nową 
inwestycję o wartości 
przekraczającej 1 000 000 zł 
netto i utrzyma działalność 
gospodarczą związaną z tą 
inwestycją przez cały okres 
zwolnienia. 

Warunki korzystania ze zwolnienia: 
1) podatnik nie może posiadać 

zaległości podatkowych wobec 
Gminy Przytyk: 
a) w dniu zgłoszenia zamiaru 

korzystania z pomocy; 
b) objętych postępowaniem 

egzekucyjnym po dniu 
zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy do dnia 
wygaśnięcia prawa do 
zwolnienia; 

2) podatnik jest zobowiązany do 
zgłoszenia zamiaru korzystania z 
pomocy do Wójta Gminy Przytyk 
przed dniem rozpoczęcia 
korzystania ze zwolnienia; 

3) nowa inwestycja musi być 
zrealizowana w ciągu 24 miesięcy 
od dnia zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy; 

4) za dzień zakończenia inwestycji 
uznaje się: 
a) w przypadku transakcji 

zakupu nieruchomości dzień 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) wypełniony formularz informacji, o 
którym mowa w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis wraz 
ze zgłoszeniem zamiaru korzystania z 
pomocy de minimis. 
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przeniesienia prawa 
własności nieruchomości na 
przedsiębiorcę 
zamierzającego korzystać ze 
zwolnienia; 

b) w przypadku budowy nowego 
budynku lub jego części lub 
budowli lub jej części dzień 
uzyskania pozwolenia na ich 
użytkowanie wydane przez 
organ nadzoru budowlanego; 

5) dokumenty potwierdzające 
uprawnienie do korzystania ze 
zwolnienia tj. akty notarialne i 
faktury zakupu towarów i usług 
niezbędnych dla realizacji nowej 
inwestycji wraz z dowodem ich 
zapłaty muszą być przedłożone 
organowi podatkowemu w ciągu 
90 dni od dnia zakończenia nowej 
inwestycji. 

MIASTO 
RADOM 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się na okres 5 lat od 
podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części, 
budowle lub ich części 
stanowiące nową inwestycję i 
będące własnością lub znajdujące 
się w użytkowaniu wieczystym 
przedsiębiorcy, który na terenie 
Radomia zrealizuje nową 
inwestycję o wartości 
przekraczającej 1 000 000 zł 
netto i utrzyma działalność 
gospodarczą związaną z tą 
inwestycją przez cały okres 
zwolnienia. 

Warunki korzystania ze zwolnienia: 
1) podatnik nie może posiadać 

zaległości podatkowych wobec 
Gminy Miasta Radomia: 
a) w dniu zgłoszenia zamiaru 

korzystania z pomocy; 
b) objętych postępowaniem 

egzekucyjnym po dniu 
zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy do dnia 
wygaśnięcia prawa do 
zwolnienia; 

2) podatnik jest zobowiązany do 
zgłoszenia zamiaru korzystania z 
pomocy do Prezydenta Miasta 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) wypełniony formularz informacji, o 
którym mowa w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis wraz 
ze zgłoszeniem zamiaru korzystania z 
pomocy de minimis. 
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Radomia przed dniem rozpoczęcia 
korzystania ze zwolnienia; 

3) nowa inwestycja musi być 
zrealizowana w ciągu 24 miesięcy 
od dnia zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy; 

4) za dzień zakończenia inwestycji 
uznaje się: 
a) w przypadku transakcji 

zakupu nieruchomości dzień 
przeniesienia prawa 
własności nieruchomości na 
przedsiębiorcę 
zamierzającego korzystać ze 
zwolnienia; 

b) w przypadku budowy nowego 
budynku lub jego części lub 
budowli lub jej części dzień 
uzyskania pozwolenia na ich 
użytkowanie wydane przez 
organ nadzoru budowlanego; 

5) dokumenty potwierdzające 
uprawnienie do korzystania ze 
zwolnienia tj. akty notarialne i 
faktury zakupu towarów i usług 
niezbędnych dla realizacji nowej 
inwestycji wraz z dowodem ich 
zapłaty muszą być przedłożone 
organowi podatkowemu w ciągu 
90 dni od dnia zakończenia nowej 
inwestycji. 

MIASTO 
SIEDLCE 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Ze zwolnienia z podatku w ramach 
programu przedsiębiorca może 
korzystać przez okres nie 
przekraczający 3 kolejnych Iat w 
zależności od wartości 
poniesionych nakładów 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest: 
1) rozpoczęcie Iub prowadzenie 

działalności gospodarczej na 
terenie miasta Siedlce oraz 

2) dokonanie na nieruchomościach 
położonych na terenie miasta 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go Iat, albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie oraz 
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inwestycyjnych na nową 
inwestycję. 
 
Łączna kwota zwolnienia 
udzielona dla nowej inwestycji nie 
może przekroczyć wysokości 
nakładów poniesionych na jej 
realizację. 

Siedlce nowej inwestycji 
związanej z uruchomieniem 
działalności gospodarczej Iub 
poszerzeniem dotychczas 
prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz 

3) poniesienie nakładów 
inwestycyjnych związanych z 
nową inwestycją. 

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wyciągu z 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie sprawozdań finansowych za 
poprzedni rok obrotowy lub kopii 
zeznań podatkowych PIT za rok 
poprzedzający, 

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów określających 
powierzchnię nieruchomości objętej 
nową inwestycją (np. projekt 
budowlany, kosztorys), 

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie protokołu odbioru technicznego 
inwestycji, 

6) potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów finansowych 
potwierdzających wielkość 
poniesionych nakładów, 

7) przedłożenie oświadczenia o 
nieotrzymaniu pomocy de minimis, w 
przypadku, gdy podmiot nie otrzymał 
takiej pomocy w ciągu roku, w którym 
ubiega się pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających lat podatkowych, 

8) w zakresie pozostałych informacji - 
odesłanie wprost do informacji 
określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

MIASTO 
SZYDŁOWIEC 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwalnia się na okres 3 lat od 
podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części, 
budowle lub ich części 
stanowiące nową inwestycję i 

Warunki korzystania ze zwolnienia: 
1) podatnik nie może posiadać 

zaległości podatkowych wobec 
Gminy Szydłowiec: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
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będące własnością lub znajdujące 
się w użytkowaniu wieczystym 
przedsiębiorcy, który na terenie 
gminy Szydłowiec zrealizuje nową 
inwestycję o wartości 
przekraczającej 1 000 000 zł 
netto i utrzyma działalność 
gospodarczą związaną z tą 
inwestycją przez cały okres 
zwolnienia. 

a) w dniu zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy; 

b) objętych postępowaniem egzeku-
cyjnym po dniu zgłoszenia 
zamiaru korzystania z pomocy do 
dnia wygaśnięcia prawa do 
zwolnienia; 

2) podatnik jest zobowiązany do 
zgłoszenia zamiaru korzystania z 
pomocy do Burmistrza Szydłowca 
przed dniem rozpoczęcia 
korzystania ze zwolnienia; 

3) nowa inwestycja musi być 
zrealizowana w ciągu 24 miesięcy 
od dnia zgłoszenia zamiaru 
korzystania z pomocy; 

4) za dzień zakończenia inwestycji 
uznaje się: 
a) w przypadku transakcji zakupu 

nieruchomości dzień przenie-
sienia prawa własności nieru-
chomości na przedsiębiorcę 
zamierzającego korzystać ze 
zwolnienia; 

b) w przypadku budowy nowego 
budynku lub jego części lub 
budowli lub jej części dzień 
uzyskania pozwolenia na ich 
użytkowanie wydane przez 
organ nadzoru budowlanego; 

5) dokumenty potwierdzające 
uprawnienie do korzystania ze 
zwolnienia tj. akty notarialne i 
faktury zakupu towarów i usług 
niezbędnych dla realizacji nowej 
inwestycji wraz z dowodem ich 
zapłaty muszą być przedłożone 

minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) wypełniony formularz informacji, o 
którym mowa w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis wraz 
ze zgłoszeniem zamiaru korzystania z 
pomocy de minimis. 
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organowi podatkowemu w ciągu 
90 dni od dnia zakończenia nowej 
inwestycji. 

MIASTO 
ŻUROMIN 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku 
przysługuje na okres 2 lat i 
dotyczy nowej inwestycji na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Nowa inwestycja - należy przez to 
rozumieć poniesienie przez 
przedsiębiorców nakładów 
inwestycyjnych, w wyniku których 
zostanie uruchomiona nowa lub 
poszerzona dotychczasowa 
działalność gospodarcza. 
 
Zwolnienie od podatku przysługuje od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
przedsiębiorca złożył zawiadomienie o 
skorzystaniu z pomocy, pod 
warunkiem spełnienia łącznie 
następujących warunków: 
1) nowa inwestycja stanowić będzie 

własność przedsiębiorcy co 
najmniej przez okres objęty 
zwolnieniem; 

2) działalność gospodarcza w nowej 
inwestycji prowadzona będzie co 
najmniej przez okres objęty 
zwolnieniem. 

1) dokumenty potwierdzające tytuł 
prawny do nieruchomości; 

2) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu budowlanego w przypadku 
nowego budynku lub jego części, bądź 
innego dokumentu stwierdzającego 
przejęcie obiektu do użytkowania; 

3) deklaracja lub informacja na podatek 
od nieruchomości z wyszczególnieniem 
przedmiotów zwolnionych na 
podstawie niniejszej uchwały; 

4) oświadczenie o spełnieniu warunków 
określonych niniejszą uchwałą; 

5) oświadczenie o nakładach 
inwestycyjnych poniesionych na 
tworzenie nowej inwestycji wraz z 
dokumentami poświadczającymi ich 
wysokość (faktury, rachunki), 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat 
kalendarzowych, albo oświadczenie o 
wielkości otrzymanej pomocy lub o 
nieotrzymaniu pomocy de minimis w 
ww. okresie; 

7) zaświadczenia/oświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 
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8) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis - zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów e 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
CHRZĄSTO-

WICE 

Budynki i budowle Zwolnienie przysługuje na okres 
nie dłuższy niż 2 lata z 
możliwością wnioskowania o 
zwolnienie do ostatniego dnia 
obowiązywania uchwały o 
zwolnieniu. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości nowo wybudowane 
budynki i budowle przeznaczone do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności, o ile wybudowane obiekty 
budowlane, o których mowa wyżej 
zostały oddane do użytkowania w 
okresie obowiązywania uchwały. 
 
„Nowo wybudowane” oznacza budynki 
lub budowle oddane do użytkowania, 
na podstawie ostatecznej decyzji w 
sprawie pozwolenia na użytkowanie 
budynków i budowli nie starsze niż 12 
miesięcy. 

1) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

2) ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie; 

3) potwierdzony wyciąg z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej inwestycji lub innego 
dokumentu, na podstawie którego 
można ustalić wielkość tej powierzchni; 

4) informacja o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych - druk IN-1 
wraz z załącznikami lub deklaracji na 
podatek od nieruchomości na druku 
DN-1 wraz z załącznikami; 

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz zaświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
otrzymane w roku, w którym podatnik 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

6) wypełniony formularz informacji, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów  w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. 
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MIASTO 
GOGOLIN 

Budynki i budowle Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości, na okres nie 
dłuższy niż 36 kolejnych miesięcy, 
budynki i budowle. 

Budynki i budowle muszą być 
wybudowane zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo budowlane, związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, będące własnością 
przedsiębiorcy, których budowa 
została zakończona i uzyskano 
pozwolenie na ich użytkowanie (nowe 
inwestycje). 

1) dokumenty niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, tj.: wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie a także 
informacji i dokumentów, o których 
mowa rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia o 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie otrzymanych w roku, w 
którym, ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

4) pozwolenie na budowę oraz decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

5) potwierdzony wyciąg z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej inwestycji lub innego 
dokumentu o wielkości tej powierzchni; 

6) zestawienie dokumentów potwierdza-
jących poniesione nakłady na budowę 
obiektu objętego zwolnieniem lub ich 
uwierzytelnionych kserokopii; 



Województwo opolskie 

35 
 

7) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, niezbędnych do 
uwiarygodnienia prawa do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 

GMINA 
LASOWICE 

WIELKIE 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie przysługuje przez 
okres 2 kolejnych lat. 
 
Ulgi i zwolnienia od konieczności 
uiszczania podatku od 
nieruchomości w zakresie i o 
spełnieniu wszelkich warunków 
określonych w niniejszej Uchwale 
dotyczą również osób 
wynajmujących, dzierżawiących 
budynki, budowle i lokale lub ich 
części stanowiące mienie Gminy 
Lasowice Wielkie. 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dotyczy: 
1) nowo objętych budynków, budowli 

lub ich części oraz budynków, 
budowli lub ich części będących, 
dotychczas niewykorzystywanych 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

2) budynków i budowli lub ich części 
zdewastowanych, nowo objętych 
w celu ich modernizacji i 
zagospodarowania w innym profilu 
działalności gospodarczej niż 
dotychczas prowadzonej; 

3) nowo wybudowanych budynków i 
budowli lub ich części służących 
rozszerzaniu dotychczas 
prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 
Warunkiem zwolnienia od podatku od 
nieruchomości obiektów jest ich 
faktyczne wykorzystywanie do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

1) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) informacja o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych lub jej korektę 
– w przypadku, gdy przedsiębiorca jest 
osobą fizyczną lub deklarację na 
podatek od nieruchomości lub jej 
korektę – w przypadku, gdy 
przedsiębiorca jest osobą prawną; 

3) dokumenty niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, tj.: 
a) wszystkie zaświadczenia o 

pomocy de minimis, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat 
podatkowych albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

b) wszystkie zaświadczenia o 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymał w 
roku, w którym się ubiega o 
pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat 
podatkowych albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w tym okresie albo 
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oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

c) informacje określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez przedmiot 
ubiegający się o pomoc de 
minimis; 

4) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do władania nieruchomością; 

5) dla nowo wybudowanych budynków 
oraz modernizowanych pozwolenia na 
budowę oraz decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

6) dla nowo wybudowanych budynków 
oraz modernizowanych 
potwierdzonego wyciągu z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej inwestycji lub innego 
dokumentu o wielkości tej 
powierzchni; 

7) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, niezbędnych do 
uwiarygodnienia prawa do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 

MIASTO 
LEWIN 

BRZESKI 

Grunty, budynki i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje w okresie 
3 lat, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym podatnik 
złożył wniosek, z tym że w 
pierwszym roku ulga wynosi 
100%, w drugim i trzecim roku 
ulga wynosi 50 % podatku 
należnego za nieruchomość lub 

Zwolnienie dotyczy nowo 
wybudowanych budynków lub ich 
części przeznaczonych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej przez podatników 
będących przedsiębiorcami w 
rozumieniu przepisów prawa oraz 
nowo nabytych gruntów, budynków 
lub ich części przeznaczonych na 
prowadzenie działalności 

1) deklaracja w podatku od 
nieruchomości DN-1 wraz z 
załącznikiem ZN-1/B (dane o 
zwolnieniach podatkowych w podatku 
od nieruchomości) - w przypadku gdy 
przedsiębiorca jest osobą prawną; 

2) informacja w sprawie podatku od 
nieruchomości IN-1 wraz z 
załącznikiem ZN-1/B (dane o 
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część nieruchomości związanej z 
działalnością gospodarczą. 

gospodarczej przez podatników 
będących przedsiębiorcami w 
rozumieniu przepisów prawa. 
 
Za nowo wybudowane budynki lub ich 
części uważa się budynki lub ich 
części, których budowa została 
zakończona lub rozpoczęto ich 
użytkowanie, co do których obowiązek 
podatkowy w podatku od 
nieruchomości powstał z dniem 1 
stycznia 2016 r. 
 
Za nowo nabyte grunty, budynki lub ich 
części uważa się grunty, budynki 
nabyte po wejściu w życie uchwały, za 
wyjątkiem nabycia od osoby bliskiej. 
Przez osobę bliską należy rozumieć 
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, 
dzieci rodzeństwa, osoby 
przysposabiające i przysposobione 
oraz małżonka, który pozostaje we 
wspólności ustawowej z nabywającym 
nieruchomość. 
 
Przedsiębiorcy korzystający ze 
zwolnienia zobowiązani są utrzymać 
inwestycję przez okres obowiązywania 
zwolnienia i przez co najmniej 2 lat po 
upływie okresu zwolnienia. 

zwolnieniach podatkowych w podatku 
od nieruchomości); 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami zobowiązań wobec Gminy 
Lewin Brzeski; 

5) oświadczenie, że nabycie 
nieruchomości nie nastąpiło od osoby 
bliskiej; 

6) decyzja - pozwolenie na budowę, lub 
zgłoszenia robót budowlanych, o ile tak 
stanowią właściwe przepisy; 

7) decyzja - pozwolenia na użytkowanie 
budynku lub lokalu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
budynku lub lokalu do użytkowania; 

8) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
– zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

9) oświadczenia albo zaświadczenia o 
wartości otrzymanej pomocy de 
minimis, w tym pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie udzielonej 
w roku, w którym podmiot ubiega się o 
zwolnienie oraz dwóch 
poprzedzających go latach, wskazując 
wartość, formę i przeznaczenie 
otrzymanej pomocy lub oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy - w 
przypadku gdy podmiot nie otrzymał 
takiej pomocy w ciągu roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
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poprzedzających go lat kalendarzo-
wych; 

10) dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

GMINA 
ŁUBNIANY 

Budynki i budowle Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości na okres 36 
miesięcy budynki oraz budowle 
lub ich części wykorzystywane do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, nabyte lub 
wybudowane (rozbudowane) w 
ramach nowej inwestycji. 

Nowa inwestycja to nabycie prawa 
własności albo budowa (rozbudowa) 
budowli lub budynków, pod 
warunkiem, że spowoduje to przyrost 
dla Gminy ogólnej podstawy 
opodatkowania w podatku od 
nieruchomości związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub nabycie budynku 
nastąpi od przedsiębiorstwa będącego 
w likwidacji lub upadłości. 

1) dokument potwierdzający wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości, objętej wnioskiem o 
zwolnienie; 

3) pozwolenie na budowę/rozbudową 
budynku, budowli lub ich części 
wydane przez Starostwo Powiatowe w 
Opolu, a w przypadku inwestycji 
budowlanych niewymagających 
uzyskania pisemnego pozwolenia na 
budowę/rozbudowę należy złożyć kopię 
dokonanego zgłoszenia zamiaru 
realizacji inwestycji wraz z dowodem 
doręczenia zgłoszenia do Starostwa 
Powiatowego w Opolu; 

4) kopię zgłoszenia zakończenia 
budowy/rozbudowy jakie zostało 
złożone do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego wraz z dowodem 
doręczenia tego zgłoszenia do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego); 

5) pozwolenie na użytkowanie nowo 
wybudowanego/rozbudowanego 
obiektu budowlanego, wydane przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego (jeśli zostało wydane); 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc 
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oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie. 
Przedsiębiorca obowiązany jest również 
do przedstawienia oprócz 
zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de 
minimis, zaświadczeń/oświadczeń o 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

7) informacje, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
POPIELÓW 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Wysokość zwolnienia w podatku 
od nieruchomości za dany rok 
wynosi: 
1) 80% - w pierwszym roku 

zwolnienia; 
2) 50% - w drugim roku 

zwolnienia. 

Zwalania się od podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane lub rozbudo-

wane budynki, budowle lub ich 
części przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospo-
darczej, pod warunkiem wykorzy-
stania ich do tej działalności; 

2) nowo nabyte grunty, budynki i 
budowle lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności; 

3) grunty, budynki i budowle, w 
przypadku rozpoczęcia wykorzy-
stywania ich do prowadzenia 

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru (ewidencji) działalności 
gospodarczej; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

3) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu lub innego dokumentu 
potwierdzającego przyjęcie obiektu do 
użytkowania; 

4) wyciąg z projektu budowlanego w 
zakresie powierzchni użytkowej 
inwestycji lub innego dokumentu 
wielkości tej powierzchni; 

5) w przypadku rozpoczęcia wykorzysty-
wania nieruchomości do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
podatnika, będącej w jego posiadaniu, 
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działalności gospodarczej, lecz 
wcześniej niewykorzystane do 
prowadzenia działalności gospo-
darczej. 

 
Nieruchomość będąca przedmiotem 
zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, w przypadku jej zbycia 
lub zaprzestania prowadzenia na niej 
działalności gospodarczej, nie może 
powtórnie korzystać ze zwolnienia 
przed upływem 3 lat od zakończenia 
poprzedniego zwolnienia. 

lecz wcześniej niewykorzystanej do 
prowadzenia tej działalności – decyzję o 
zmianie sposobu użytkowania 
nieruchomości; 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał 
w roku, w którym stara się o pomoc oraz 
zaświadczeń z dwóch poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o wartości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiego wsparcia; 

7) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczących 
podmiotu i prowadzonej przez niego 
działalności oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których 
ma być przeznaczona pomoc de 
minimis, przekazanymi na formularzu 
informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis, 
którego wzór określa załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

8) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, mających na celu 
uwiarygodnienie prawa do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 

MIASTO 
OLEŚNO 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Okres zwolnienia wynosi nie 
dłużej niż trzy lata. 

Zwolnienie dotyczy budynków lub ich 
części, budowli lub ich części, 
stanowiących nową inwestycje, 

1) tytuł prawny do nieruchomości, 
2) pozwolenie na użytkowanie budynku 

oraz budowli, 
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oddanych do użytku nie wcześniej niż 
od dnia 1 stycznia 2020 roku. 
 
Nową inwestycją w rozumieniu 
niniejszej uchwały jest inwestycja 
polegająca na wybudowaniu nowego 
budynku lub budowli, albo 
przebudowa z rozbudową istniejącego 
budynku lub budowli. W odniesieniu 
do przebudowy z rozbudową 
zwolnienie może odnosić się wyłącznie 
do nowopowstałej powierzchni 
budynku lub budowli. 
Warunkiem jest, by nie korzystano w 
odniesieniu do tej samej inwestycji ze 
zwolnienia na podstawie uchwały 
numer LIV/376/10 Rady Miejskiej w 
Oleśnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w 
sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości, w ramach pomocy de 
minimis, dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje na 
terenie Gminy Olesno, oraz uchwały 
numer VI/39/15 Rady Miejskiej w 
Oleśnie z dnia 31 marca 2015 roku w 
sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości, w ramach pomocy de 
minimis, dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje na 
terenie Gminy Olesno. 
 

3) wypis z KRS lub zaświadczenie z 
ewidencji działalności gospodarczej, 

4) zaświadczenia i oświadczenia o których 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy  o 
postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej  oraz informacji o 
których mowa w pkt 2, został określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

5) oświadczenie, że będzie prowadził 
działalność gospodarczą w 
nieruchomości objętej zwolnieniem 
przez cały okres jego trwania oraz że 
nieruchomość nie będzie w tym okresie 
wynajmowana, wydzierżawiana, w inny 
sposób oddana w odpłatne lub 
nieodpłatne używanie oraz zbyta; 

6) oświadczenie, że podmiot nie powstał w 
wyniku przekształcenia bądź 
połączenia innych podmiotów 
gospodarczych; 

7) inne dokumenty wymagane przez organ 
podatkowy lub wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów. 

MIASTO 
OZIMEK 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
24 miesięcy. 

Zwolnieniu podlegają mu budynki i 
budowle, których budowa bądź 
rozbudowa zostały zakończone 
począwszy od roku 2020. 
 

1) dokumenty niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, tj.: wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
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Zwolnienia nie stosuje się do 
przedsiębiorców, wobec których toczy 
się postępowanie podatkowe w 
sprawie stwierdzenia nadpłaty lub 
odmowy stwierdzenia nadpłaty 
podatku oraz nie przysługuje 
przedsiębiorcy, który uzyskał ulgę w 
spłacie zobowiązań podatkowych w 
formie umorzenia zaległości 
podatkowej, udzielonej przez organ 
podatkowy w okresie 2 lat od daty 
wydania decyzji o jej umorzeniu. 

oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie a także 
informacji i wypełnionych dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia o 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie otrzymanych w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem; 

4) pozwolenie na budowę lub rozbudowę 
oraz dokument potwierdzający 
zakończenie realizacji nowej inwestycji 
tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu otrzymaną z Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
lub dokument potwierdzający przyjęcie 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego zgłoszenia zakończenia 
budowy; 

5) potwierdzony wyciąg z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej inwestycji lub innego 
dokumentu o wielkości tej powierzchni; 

6) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, niezbędnych do 
uwiarygodnienia prawa do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 
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MIASTO 
STRZELCE 
OPOLSKIE 

Budynki i budowle Zwolnienie przyznaje się na okres 
nie dłuższy niż 30 kolejnych 
miesięcy.  

Zwolnienie dotyczy nowych inwestycji. 
Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie 
do budynków i budowli, na których 
wybudowanie poniesiono udokumen-
towane nakłady inwestycyjne. 

1) dokumenty niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, tj.: wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie a także 
informacji i dokumentów, o których 
mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

3) pozwolenie na budowę oraz decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

4) potwierdzony wyciąg z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej inwestycji lub innego 
dokumentu o wielkości tej powierzchni; 

5) zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady 
na budowę obiektu objętego 
zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych 
kserokopii; 

6) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, niezbędnych do 
uwiarygodnienia prawa do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
BIAŁOBRZEGI 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje przez 
okres 3 lat, pod warunkiem 
prowadzenia przez podmiot 
zwolniony działalności 
gospodarczej w nowej inwestycji 
przez 6 lat. 

Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i budowle, 
których budowa została zakończona, a 
termin rozpoczęcia użytkowania 
nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 
2020 roku, zgodnie z decyzją o 
pozwoleniu na użytkowanie lub 
zawiadomieniem o zakończeniu 
budowy, wobec którego nie został 
zgłoszony sprzeciw. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym składa 
zaświadczenie oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat kalendarzowych 
albo oświadczenia o wielkości 
otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu 
pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie w 
tym okresie. 

2) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

3) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą 
podatków i opłat lokalnych względem 
Gminy Białobrzegi; 

4) oświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej w nowych 
inwestycjach objętych zwolnieniem – 
przez okres 6 lat. 

GMINA 
LEŻAJSK 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Okres zwolnienia z podatku od 
nieruchomości wynosi 3 lata, 
począwszy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości położone na terenie 
Gminy Leżajsk:  
1) nowo wybudowane budynki, 

budowle lub ich części, 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

1) deklaracja lub informacja na podatek od 
nieruchomości wykazując 
nieruchomości podlegające zwolnieniu; 

2) akt notarialny nabycia nieruchomości; 
3) oświadczenie o przeznaczeniu 

przedmiotów opodatkowania do 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
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2) rozbudowane budynki i budowle 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Zwolnienie od podatku obejmuje 
rozbudowaną część budynku lub 
budowli,  

3) nowo nabyte grunty, budynki i 
budowle lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystywania ich do 
prowadzenia tej działalności. 

 
Za nowo wybudowane albo 
rozbudowane budynki i budowle 
uważa się budynki i budowle, których 
budowa albo rozbudowa została 
zakończona przy czym za zakończenie 
budowy uznaje się uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie lub 
zgłoszenie użytkowania obiektu 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane. Za nowo nabyte grunty, 
budynki i budowle należy rozumieć 
grunty, budynki i budowle nabyte po 
wejściu w życie uchwały. 
 
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z 
prawa do zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, o którym mowa 
w niniejszej uchwale, winni spełnić 
następujące warunki: 
1) nie posiadać wpisów w dziale 4 

rejestru przedsiębiorców, o 
których mowa w ustawie o 
Krajowym Rejestrze Sadowym; 

4) dokument potwierdzający oddanie 
budynku, budowli lub ich części do 
użytkowania; 

5) zaświadczenia lub oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis 
przyznanej w ciągu roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w dwóch 
poprzedzających go latach albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, zaświadczenia 
lub oświadczenia o pomocy de minimis 
w rolnictwie i w rybołówstwie jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis ustalony 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedsta-
wianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. 
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2) nie figurować w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, o 
których mowa w ustawie o 
Krajowym Rejestrze Sądowym; 

3) nie posiadać zaległości z tytułu 
zobowiązań finansowych wobec 
Gminy Leżajsk. 

GMINA 
ŁAŃCUT 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje przez 
okres kolejnych 3 lat. 

Zwolnienie dotyczy budynków i 
budowli nowo wybudowanych lub 
rozbudowanych lub nabytych oraz 
takich na które poniesiono wydatki 
inwestycyjne oraz nowo nabytych 
gruntów. 
 
Za nowo wybudowane lub 
rozbudowane budynki i budowle 
uważa się budynki i budowle, których 
budowa została zakończona po 
wejściu w życie niniejszej uchwały 
zgodnie z prawomocną decyzją o 
pozwoleniu na użytkowanie lub 
zawiadomieniem o zakończeniu 
budowy, wobec którego nie został 
zgłoszony sprzeciw. 
 
Za nowo nabyte budynki i budowle 
uważa się budynki i budowle nabyte po 
wejściu w życie niniejszej uchwały. 
 
Za nowo nabyte grunty uważa się 
grunty nabyte po wejściu w życie 
niniejszej uchwały. 
 
Warunkiem jest prowadzenie przez 
podmiot zwolniony działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem 
nowych budynków, budowli lub ich 

1) deklaracje lub informacje na podatek 
od nieruchomości wykazując 
nieruchomości podlegające zwolnieniu; 

2) akt notarialny nabycia nieruchomości, 
lub innego dokumentu potwierdza-
jącego własność lub inny tytuł prawny 
do nieruchomości; 

3) prawomocna decyzja pozwolenia na 
użytkowanie lub zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, wobec którego 
nie został zgłoszony sprzeciw; 

4) oryginały lub poświadczone przez 
upoważnione organy kserokopie dowo-
dów poniesienia przez przedsiębiorcę 
nakładów inwestycyjnych; 

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie podmiot otrzymał w roku w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat kalendarzo-
wych, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

6) wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis, określonego w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
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części oraz gruntów po upływie okresu 
zwolnienia przez okres co najmniej 36 
miesięcy. 

sprawie informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis. 

MIASTO 
MIELEC 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie przysługuje na okres 3 
lat i dotyczy budynków i budowli 
lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2023 r. 

Zwalnia się budynki i budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej, znajdujące 
się na terenie Mieleckiego Parku 
Przemysłowego. 

1) deklaracja na podatek od 
nieruchomości lub informacja o 
nieruchomościach i obiektach 
budowlanych z wyszczególnieniem 
przedmiotów zwolnionych na podstawie 
niniejszej uchwały; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 
lat podatkowych albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis oraz 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

3) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalony Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

4) akt notarialny i wypis z ksiąg 
wieczystych nieruchomości; 

5) kopia prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie; 

6) oświadczenie o braku zobowiązań 
wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

GMINA 
NIWISKA 

Grunty, budynki i ich 
części 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości grunty, budynki 
lub ich części, będące własnością 
przedsiębiorców na okres jednego 
roku licząc od pierwszego dnia 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości grunty, budynki lub ich 
części, będące własnością 
przedsiębiorców zajęte na 
prowadzenie działalności gospodar-

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w  
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu dwóch 
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miesiąca, w którym powstał 
obowiązek podatkowy. 
 
Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości grunty wykorzy-
stywane przez przedsiębiorców, 
którzy są podatnikami podatku od 
nieruchomości w zakresie 
pozyskiwania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii z 
promieni słonecznych przy 
pomocy fotoogniw – energii 
fotowoltaicznej na okres jednego 
roku licząc od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym powstał 
obowiązek podatkowy. 

czej przez przedsiębiorców 
podejmujących po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie 
gminy Niwiska, pod warunkiem 
wykorzystywania ich w działalności 
gospodarczej przez okres zwolnienia z 
podatku od nieruchomości. 

poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) informacje wskazane w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się pomoc de 
minimis; 

3) oświadczenie dotyczące  prowadzenia 
działalności gospodarczej po raz 
pierwszy na terenie gminy Niwiska w 
przypadku przedsiębiorcy ubiegającego 
się o  zwolnienie. 

GMINA 
ŚWILCZA 

Grunty, budynki i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje przez 
okres jednego roku licząc od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym rozpoczęto działalność 
gospodarczą na terenie gminy. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości grunty i budynki lub ich 
części, będące własnością 
przedsiębiorców zajęte na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorców 
podejmujących po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Świlcza, pod warunkiem 
wykorzystywania ich w działalności 
gospodarczej przez okres udzielonego 
zwolnienia. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

2) informacje wskazane w  rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się pomoc de 
minimis; 

3) oświadczenie dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej po raz 
pierwszy na terenie Gminy Świlcza. 
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
AUGUSTÓW 

Budynki lub ich 
części, budowle lub 
ich części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres 1 roku. 

Podatnik nabywa prawo do zwolnienia 
po łącznym spełnieniu warunków: 
1) oddanie inwestycji początkowej 

do użytkowania po dniu 1 stycznia 
2020 r.; 

2) prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres 
zwolnienia oraz przez kolejne 2 
lata przypadające bezpośrednio 
po okresie zwolnienia na całej 
zgłoszonej do zwolnienia 
inwestycji początkowej przez 
podatnika podatku od 
nieruchomości. 

1) oświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej na całej 
zgłoszonej do zwolnienia inwestycji 
początkowej przez okres zwolnienia 
oraz 2 kolejnych lat, licząc od miesiąca 
następującego po miesiącu ustania 
okresu zwolnienia; 

2) informacje o udzielonej pomocy de 
minimis, tj. wszystkie zaświadczenia o 
pomocy de minimis, jakie otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz w zakresie 
pozostałych informacji - zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis; 

3) informacje o udzielonej pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie tj. 
wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie albo 
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oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

4) dokumenty: 
a) bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych 
za ostatni rok obrotowy, 
oświadczenie o niezaleganiu w 
podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości wobec Urzędu 
Skarbowego i oświadczenie o 
niezaleganiu w opłacaniu składek 
należnych Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych; 

b) pozwolenie na użytkowanie 
budowli albo budynku lub ich 
części. 

MIASTO 
CZARNA 

BIAŁOSTOC-
KA 

Budynki, budowle 
lub ich części oraz 
zajęte pod nie grunty 

Zwolnienie przysługuje przez 
okres 2 lat od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 
1) stanowiące nowe inwestycje 

budynki, budowle lub ich części 
oraz zajęte pod nie grunty, będące 
własnością lub w użytkowaniu 
wieczystym przedsiębiorcy, 
związane z wykonywaniem 
działalności gospodarczej, jeżeli 
nowa inwestycja polega na 
utworzeniu lub rozbudowie 
przedsiębiorstwa, a skutkuje 
koniecznością wykonania, na 
podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, robót 
budowlanych w rozumieniu 
ustawy –  Prawo budowlane, z 
wyłączeniem robót budowlanych, 
polegających na przebudowie 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie - zgodnie z art. 
37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

2) pozostałe informacje niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis, których 
zakres został określony w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

3) oświadczenie podatnika, że 
zobowiązuje się prowadzić działalność 
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istniejących budynków, budowli 
lub ich części; 

2) nowo nabyte budynki, budowle lub 
ich części oraz zajęte pod nie 
grunty, będące własnością lub w 
użytkowaniu wieczystym 
przedsiębiorcy, wykorzystywane 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

gospodarczą na nieruchomościach 
objętych zwolnieniem na terenie Gminy 
Czarna Białostocka, przez okres co 
najmniej 5 lat po upływie okresu 
zwolnienia. 

MIASTO 
GRAJEWO 

Budynki lub ich 
części oraz budowle 
lub ich części 

Zwolnienie przysługuje: 
1) od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w 
którym złożono zgłoszenie o 
zamiarze korzystania z 
pomocy de minimis oraz 
odpowiednie dokumenty; 

2) od 1 stycznia następnego roku 
jeżeli zgłoszenie wraz z 
dokumentami zostało złożone 
przed powstaniem obowiązku 
podatkowego w podatku od 
nieruchomości dla nowych 
inwestycji, polegających na 
wybudowaniu budynków lub 
budowli; 

3) pierwszy rok zwolnienia 
oznacza rok podatkowy, w 
którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu podatku 
od nieruchomości.  

 
Zwolnienie przysługuje na okres 3 
lat. 

Zwolnienie dotyczy nowych inwestycji. 
 
Warunkiem uzyskania przedmioto-
wego zwolnienia jest prowadzenie 
działalności gospodarczej na 
nieruchomości objętej zgłoszeniem. 

1) dokument udzielający pozwolenie na 
budowę oraz decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lub innego 
dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
tego obiektu do użytkowania; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej pomocą; 

3) wyciąg z projektu budowlanego w 
zakresie powierzchni użytkowej 
budynku będącego nową inwestycją 
lub innego dokumentu o wielkości tej 
powierzchni; 

4) dokument potwierdzający wartość 
budowli będącej nową inwestycją (np. 
zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady 
lub uwierzytelnione kopie tych 
dokumentów); 

5) inne dokumenty, oświadczenia, o które 
wystąpi organ podatkowy, mające na 
celu uwiarygodnienie prawa do 
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości; 

6) przedstawienie przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis: 
a) wszystkich zaświadczeń albo 

oświadczeń o pomocy de minimis 
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jaką otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat 
oraz zaświadczeń lub oświadczeń 
o pomocy de minimis w rolnictwie 
i rybołówstwie jaką otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz dwóch poprzedzających go 
lat albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takich pomocy w 
tym okresie; 

b) informacji określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de 
minimis. 
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
BYTÓW 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje po 
złożeniu wniosku przez podatnika, 
jednak nie dłużej niż przez 3 lata 
lub do dnia utraty mocy 
obowiązującej przez niniejszą 
uchwałę i liczone będzie od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło nabycie gruntu 
albo od dnia 1 stycznia roku 
następnego po wybudowaniu 
budynku albo budowli. 
 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane budynki lub 

ich części, budowle 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystywania ich 
do tej działalności, 

2) nowo nabyte niezabudowane 
grunty przeznaczone do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności. 

1) informacje dotyczące nieruchomości 
objętej zwolnieniem; 

2) oświadczenie, że nabycie nieruchomości 
nie nastąpiło od osoby bliskiej; 

3) zaświadczenie o oddaniu do użytkowana 
obiektu budowlanego; 

4) wszystkie za świadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

5) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, na formularzu 
według wzoru określonego w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
KALISKA 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Okres zwolnienia z podatku od 
nieruchomości wynosi 3 lata, 
począwszy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego dla 
nowo wybudowanego budynku 
lub budowli. 

Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i 
budowle w stosunku do których 
wydano pozwolenie na użytkowanie 
po wejściu w życie niniejszej 
uchwały. 

1) kopia dokumentu potwierdzającego 
prawo własności lub prawo użytkowania 
wieczystego do nieruchomości, której 
ma dotyczyć zwolnienie; 

2) dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej tj. aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Ewidencji działalności gospodarczej; 
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3) kopia dokumentu stwierdzającego 
oddanie do użytku nowego budynku czy 
budowli, których ma dotyczyć 
zwolnienie; 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis otrzymanej w roku złożenia 
wniosku oraz w dwóch poprzedzających 
go latach kalendarzowych albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
otrzymanej w roku złożenia wniosku oraz 
w dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis w 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielania 
pomocy de minimis, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis; 

7) deklaracja lub informacja na podatek od 
nieruchomości na drukach określonych 
uchwałą Rady Gminy Kaliska. 

 

MIASTO 
KARTUZY 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje od 
miesiąca złożenia wniosku przez 
podatnika, jednak nie dłużej niż 
na okres trzech lat. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane budynki lub 

ich części oraz budowle związane 
z prowadzeniem działalności 
produkcyjnej lub usługowej z 

1) kopia prawomocnej decyzji pozwolenia 
na użytkowanie,; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
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wyłączeniem działalności 
handlowej; 

2) budynki lub ich części 
zaadoptowane do prowadzenia 
działalności;  

- wraz z gruntami z nimi związanymi, 
pod warunkiem faktycznego 
wykorzystywania ich do tej 
działalności przez okres zwolnienia. 
 
Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i 
budowle w stosunku, do których 
wydano pozwolenie na użytkowanie 
po 1 stycznia 2008 roku. 

oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) pozostałe informacje niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
KOŚCIERZYNA 

Budynki i ich części Powierzchnia 
budynku [m2] 

Okres 
zwolnienia 

30 – 250 rok 
251 – 500 2 lata 

501 – 1 000 3 lata 
1 001 – 2000 4 lata 
powyżej 2000 5 lat 

 

Zwolnienie dotyczy budynków nowo 
wybudowanych lub ich części. 
 
Za nowo wybudowane budynki 
uważa się budynki, których budowa 
została zakończona po wejściu w 
życie niniejszej uchwały w 
rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, w tym rozbudowę oraz 
nadbudowę obiektu budowlanego, z 
wyłączeniem odbudowy. 

1) oświadczenie podatnika; 
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy 
de minimis w tym okresie; 

3) wypełnionego formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis udzielaną na 
warunkach określonych w 
rozporządzeniu Komisji Europejskiej 
(UE) nr 1407/2013 na formularzu według 
wzoru określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis albo w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające 
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie; 
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4) oświadczenie dotyczące powiązań 
spełniających definicję "jednego 
przedsiębiorstwa" w związku z 
ubieganiem się o pomoc de minimis; 

5) informacje o nieruchomościach lub 
obiektach budowlanych lub deklaracji 
na podatek od nieruchomości wraz z 
załącznikami; 

6) przedłożenie zaświadczenia (decyzji) o 
oddaniu do użytkowania obiektu 
budowlanego; 

7) oświadczenie o nieposiadaniu zadłuże-
nia wobec Gminy Kościerzyna. 

MIASTO 
MALBORK 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Poniesienie nakładów 
inwestycyjnych określonych 
związanych z realizacją nowej 
inwestycji w odniesieniu do 
okresu zwolnienia: 
1) na okres 6 miesięcy - w 

przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 
kwocie przekraczającej 50 
tysięcy zł, 

2) na okres 12 miesięcy - w 
przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 
kwocie przekraczającej  200 
tysięcy zł; 

3) na okres 24 miesięcy - w 
przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 
kwocie przekraczającej 500 
tysięcy zł; 

4) na okres 36 miesięcy - w 
przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 

Przez nową inwestycję należy 
rozumieć: 
1) grunty, nabyte po 1 stycznia 2016 

r., na których rozpoczęto prace 
związane z inwestycją na 
podstawie uzyskanego 
pozwolenia na budowę, lecz 
wcześniej niewykorzystywane do 
prowadzenia działalności  
gospodarczej; 

2) inwestycję w zakresie budowy 
nowych budynków i budowli lub 
przebudowę i rozbudowę po 1 
stycznia 2016 r. istniejących 
budynków i budowli w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane, powstałych na 
podstawie ostatecznej decyzji  
pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia jej zakończenia lub 
ostatecznej decyzji pozwolenia 
na użytkowanie budynku lub 
budowli, powodującą przyrost 

1) przedłożenie wszystkich zaświadczeń o 
otrzymanej pomocy de minimis i o 
pomocy de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie jakie otrzymał podatnik w 
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis i o pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w 
tym okresie albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie. 

2) przedstawienie Informacji niezbędnych 
do udzielenia pomocy de minimis – 
których zakres określony jest w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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kwocie przekraczającej 1 
milion zł; 

5) na okres 48 miesięcy - w 
przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 
kwocie przekraczającej 5 
milionów zł; 

6) na okres 60 miesięcy - w 
przypadku poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w 
kwocie przekraczającej 10 
milionów zł. 

podstawy opodatkowania w 
podatku od nieruchomości 
związanej z prowadzoną 
działalnością gospodarczą; 

3) grunty, budynki i budowle, w 
przypadku rozpoczęcia 
wykorzystywania ich do 
prowadzenia działalności  
gospodarczej przez podatnika, 
będące w jego posiadaniu, lecz 
wcześniej niewykorzystywane do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

GMINA 
PARCHOWO 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje po 
złożeniu wniosku przez podatnika, 
nie dłużej niż do dnia utraty mocy 
obowiązującej przez niniejszą 
uchwałę. 

Zwolnienie dotyczy nowo 
wybudowanych budynków lub ich 
części, budowli; nowo nabytych 
gruntów, budynków lub ich części i 
budowli. 
 
Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i 
budowle, których budowa została 
zakończona po wejściu w życie 
niniejszej uchwały. 
 
Za nowo nabyte grunty, budynki lub 
ich części i budowle uważa się 
grunty, budynki i budowle nabyte 
odpłatnie po wejściu w życie 
uchwały, za wyjątkiem odpłatnego 
nabycia od osoby bliskiej. Przez 
osobę bliską należy rozumieć 
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, 
dzieci rodzeństwa, osoby 
przysposabiające i przysposobione 
oraz małżonka, który pozostaje we 

1) informacje dotyczące nieruchomości 
objęte zwolnieniem, 

2) oświadczenie, że nabycie nieruchomości 
nie nastąpiło od osoby bliskiej, 

3) zaświadczenie o oddaniu do 
użytkowania obiektu budowlanego, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, oświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

5) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczące w 
szczególności podatnika i prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej 
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 
publicznej otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą, na pokrycie których 
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wspólności ustawowej z 
nabywającym nieruchomość. 
 
Zwolnienia nie mają zastosowania do 
nieruchomości, przeznaczonych na 
prowadzenie działalności handlowej, 
zarówno detalicznej, jaki i hurtowej w 
obiekcie o powierzchni sprzedaży 
większej niż 500 m2. 

ma być przeznaczona pomoc de minimis, 
na formularzu według wzoru określonego 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. 

GMINA 
PRZODKOWO 

Budynki i ich części Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości budynki nowo 
wybudowane zajęte na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej przekraczające 
powierzchnię użytkową 3.000 m2 
na okres 3 lat od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości budynki lub ich 
części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej na dwa 
lata od dnia powstania obowiązku 
podatkowego w przypadku, gdy: 
1) po raz pierwszy zostaje 

rozpoczęta działalność 
gospodarcza na terenie Gminy 
Przodkowo; 

2) działalność gospodarcza jest 
prowadzona bez względu na datę 
jej rozpoczęcia i zostaną 
wybudowane nowe budynki lub 
zostanie dokonana rozbudowa 
już istniejących w związku z tą 
działalnością. 

1) formularz informacji wg wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym w tym okresie; 

3) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia 
o pomocy de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy tym 
okresie; 

4) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
budynku. 

MIASTO 
STAROGARD 

GDAŃSKI 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
dwóch lat podatkowych i 
obejmuje tylko zwiększoną 
podstawę opodatkowania, 
powstałą w związku z dokonaną 
nową inwestycją. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości budynki lub ich 
części, budowle lub ich części, zajęte 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej, będące własnością 
przedsiębiorców, stanowiące nowe 

1) deklaracja DN-1 na podatek od 
nieruchomości lub informacji IN-1 w 
sprawie podatku od nieruchomości wraz 
z załącznikami; 

2) pozwolenie na budowę; 
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inwestycje, zrealizowane na terenie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 
w terminie 30 miesięcy, licząc od 
dnia jej rozpoczęcia. 

3) decyzja o przystąpieniu do użytkowania 
lub informacji o niewnoszeniu uwag w 
sprawie planowanego zamiaru 
przystąpienia do użytkowania wydanych 
przez właściwy organ; 

4) oświadczenie o spełnieniu warunków 
zwolnienia określonych niniejszą 
uchwałą z uwzględnieniem wykluczeni; 

5) pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat podatkowych 
albo oświadczenia o wielkości tej 
pomocy otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
STĘŻYCA 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje od 
miesiąca następnego po złożeniu 
wniosku przez podatnika, jednak 
nie dłużej niż przez trzy lata, licząc 
od dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym 
została zakończona budowa lub 
rozpoczęto użytkowanie nowo 
wybudowanego budynku przed 
jego ostatecznym wykończeniem. 

Nowo wybudowany budynek - należy 
przez to rozumieć nowo wzniesiony, 
realizowany od podstaw na 
podstawie pozwolenia na budowę 
budynek, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza. 
 
Siedziba przedsiębiorcy lub miejsce 
prowadzenia działalności 
gospodarczej musi znajdować się na 
terenie Gminy Stężyca. 

1) informacje i zaświadczenia, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o 
postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, tj.: 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy 

de minimis, oraz o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówst-
wie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenie o 
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nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczące w 
szczególności wnioskodawcy 
prowadzonej przez niego 
działalności oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie, a jeżeli przepisy ustawy – 
Prawo budowlane takiej decyzji nie 
wymagają, kserokopię złożonego we 
właściwym organie nadzoru 
budowlanego zawiadomienia o 
zakończeniu budowy; 

3) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Gminy Stężyca - na 
dzień złożenia wniosku o zwolnienie; 

4) informację o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych albo deklarację 
na podatek od nieruchomości. 
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GMINA 
SULĘCZYNO 

Nowo wybudowane 
budynki lub ich 
części oraz budowle 
lub ich części 

Zwolnienie przysługuje przez dwa 
lata, licząc od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym 
budowa została zakończona albo, 
w którym rozpoczęto użytkowanie 
budynku, budowli lub ich części 
przed ostatecznym 
wykończeniem. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości nowo wybudowane 
budynki lub ich części oraz budowle 
lub ich części zajęte na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej 
przez właściciela, pod warunkiem 
faktycznego wykorzystania ich do tej 
działalności. 
 
Za nowo wybudowane budynki i 
budowle uważa się budynki i 
budowle w stosunku, do których 
wydano pozwolenie na użytkowanie 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego po wejściu w życie 
niniejszej uchwały. 

1) kopia dokumentu potwierdzającego 
prawo własności lub prawo użytkowania 
wieczystego do nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

2) dokument potwierdzający faktyczne 
prowadzenie działalności związanej z 
przedmiotem zwolnienia tj. aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Ewidencji działalności gospodarczej; 

3) kopia dokumentu stwierdzającego 
oddanie do użytku nowego budynku czy 
budowli, których ma dotyczyć 
zwolnienie; 

4) wszystkie zaświadczenia o otrzymanej 
pomocy de minimis oraz zaświadczenia 
o pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie w roku złożenia wniosku 
oraz w dwóch poprzedzających go 
latach kalendarzowych albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

5) informacje niezbędne do udzielania 
pomocy de minimis, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 roku w sprawie 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis; 

6) deklaracja lub informacja na podatek od 
nieruchomości na drukach określonych 
uchwałą Rady Gminy Sulęczyno. 
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
GORZYCE 

Budynki i budowle Wysokość zwolnienia 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 miliony zł netto; 

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

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

 
Zwolnienie obejmuje 4 kolejne 
lata kalendarzowe następujące po 
roku, w którym zakończono 
realizację nowej inwestycji i 
przysługuje od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym 
doszło do zakończenia nowej 
inwestycji. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest 
łączne spełnienie następujących 
warunków: 
1) przed rozpoczęciem nowej 

inwestycji podatnik zgłosił 
organowi podatkowemu zamiar 
skorzystania ze zwolnienia z 
podatku od nieruchomości  

2) podatnik zakończył nową 
inwestycję w terminie 3 lat od 
daty dokonania zgłoszenia lecz 
nie później niż do 30 czerwca 
2023 r.; 

3) podatnik utrzymuje nową 
inwestycję przez okres co 
najmniej 3 lat licząc od dnia 
zakończenia korzystania ze 
zwolnienia, za utrzymanie nowej 
inwestycji uznaje się 
wykorzystanie objętych 
zwolnieniem budynków lub 
budowli do prowadzonej 
działalności gospodarczej na 
warunkach, które nie prowadzą 
do zmniejszenia wartości 
budowli lub zmniejszenia 
powierzchni budynków lub ich 
części w stosunku do danych 
przyjętych dla potrzeb podatku 
od nieruchomości w pierwszym 
roku korzystania ze zwolnienia. 

1) oświadczenie o dacie zakończenia nowej 
inwestycji oraz o wartości netto 
poniesionych nakładów; 

2) dokumenty wykazujące tytuł prawny do 
nieruchomości w odniesieniu do której 
podatnik ubiega się o zastosowanie 
zwolnienia; 

3) zestawienie umów oraz 
przyporządkowanych do nich kopii faktur 
lub rachunków potwierdzających 
poniesione nakłady oraz potwierdzenie 
zapłaty tych faktur lub rachunków; 

4) oświadczenie, że przedsiębiorca nie 
podlega wyłączeniom wynikającym z art. 
1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013. 
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MIASTO 
KŁOBUCK 

Budynki Zwolnienia przysługują przez 
okres 2 lat do wysokości kosztów 
kwalifikowanych. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 

1) nowo wybudowane budynki 
związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza lub leśna, 
pod warunkiem 
wykorzystania ich do tej 
działalności, stanowiące 
własność przedsiębiorcy, 

2) w przypadku rozbudowy 
istniejącego budynku 
związanego z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 
zwolnienie dotyczy 
wyłącznie powierzchni 
rozbudowanej części 
budynku. 

 
Do kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą zalicza się nakłady 
poniesione na budowę i rozbudowę 
budynków. 

1) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

2) pozwolenie na budowę oraz decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie budynku lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie budynku do użytkowania; 

3) potwierdzony wyciąg z projektu 
budowlanego w zakresie powierzchni 
użytkowej budynku lub innego 
dokumentu o wielkości tej powierzchni; 

4) zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady 
inwestycyjne na budowę lub rozbudowę 
budynku objętego zwolnieniem lub ich 
uwierzytelnionych kserokopii; 

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych, albo oświadczenia o 
wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczących w 
szczególności wnioskodawcy i 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ma 
być przeznaczona pomoc de minimis 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
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przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

MIASTO 
LĘDZINY 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości do wysokości 200 
tysięcy euro brutto w ciągu trzech 
lat kalendarzowych. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości:  

1) budynki lub ich części 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców, 
którzy zrealizują na terenie 
Gminy Lędziny nowe 
inwestycje, 

2) budowle lub ich części 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców, 
którzy zrealizują na terenie 
Gminy Lędziny nowe 
inwestycje, które spełnią 
dodatkowo wskazane z 
uchwale warunki. 

 
Nowa inwestycja - należy przez to 
rozumieć inwestycję w środki trwałe 
polegające na utworzeniu 
nowego lub rozbudowie istniejącego 
przedsiębiorstwa , w wyniku której 
nastąpił przyrost powierzchni 
użytkowej zajętej na działalność 
gospodarczą lub przyrost wartości 
budowli. W stosunku do nowej 
inwestycji pozwolenie na 
użytkowanie musi zostać wydane po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 

1) zgłoszenie organowi podatkowemu – 
Burmistrzowi Miasta Lędziny, zamiaru 
realizacji nowej inwestycji; 

2) złożenie deklaracji o utrzymaniu nowej 
inwestycji przez okres co najmniej trzech 
lat po okresie wykorzystania zwolnienia 
w ramach niniejszej uchwały; 

3) złożenie kopii zaświadczeń o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych albo oświadczenia o 
wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

4) złożenie informacji na formularzu 
stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

5) złożenie oświadczenia, iż przedsiębiorca 
nie podlega wyłączeniom wynikającym z 
art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013; 

6) kopia dokumentów potwierdzających 
datę rozpoczęcia i zakończenia 
inwestycji. 

GMINA 
MIEDŹNA 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 2 
lat, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po 

Zwolnienie dotyczy związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej: 

1) deklaracja lub informacja w sprawie 
podatku od nieruchomości, 
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miesiącu, w którym złożono 
kompletny wniosek o udzielenie 
pomocy, a w przypadku oddania 
do użytku budynku, budowli lub 
ich części, zwolnienie przysługuje 
z dniem 1 stycznia następującego 
po roku, w którym złożono 
kompletny wniosek o udzielenie 
pomocy. 

1) budynków budowli lub ich części 
oddanych do użytku po wejściu w 
życie uchwały nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2024 r., 

2) budynków budowli lub ich części 
nabytych po dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały nie później niż 
do dnia 30 czerwca 2024 r., 

3) budynków lub ich części (lokali) 
co do których dokonano zmiany 
sposobu użytkowania, po dniu 
wejścia w życie uchwały nie 
później niż do dnia 30 czerwca 
2024 r., 

4) budynków lub ich części (lokali) 
stanowiących własność gminy 
Miedźna, co do których umowy 
dzierżawy lub najmu zostały 
zawarte na cele prowadzenia 
działalności gospodarczej, po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały nie później niż do dnia 
30 czerwca 2024 r., 

5) gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały nie później niż do dnia 
30 czerwca 2024 r 

 
Warunkiem nabycia prawa do 
zwolnień przewidzianych w niniejszej 
uchwale jest spełnienie przesłanek w 
niej zawartych i złożenie stosownego 
wniosku wraz z dokumentami do dnia 
30 czerwca 2024 r. 

2) tytuł prawny do nieruchomości w 
odniesieniu do której podatnik ubiega się 
o zastosowanie zwolnienia, 

3) kopia zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania wraz z zaświadczeniem o 
niewniesieniu sprzeciwu wydanym przez 
organ administracji architektoniczno-
budowlanej, 

4) kopia zgłoszenia zakończenia budowy/ 
rozbudowy, jakie zostało złożone do 
organu nadzoru budowlanego (z dowo-
dem doręczenia tego zgłoszenia do orga-
nu nadzoru budowlanego) wraz z zaświa-
dczeniem o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu lub nie wniesienia sprzeciwu. 

5) kopia prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie nowo wybudowanego/ 
rozbudowanego obiektu budowlanego, 
wydane przez organ nadzoru 
budowlanego (jeśli zostało wydane), 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz zaświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis otrzymał w roku, w którym ubiega 
się pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo oświad-
czenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz pozostałych 
informacji niezbędnych do udzielenia 
pomocy de minimis określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. 
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MIASTO 
RACIBÓRZ 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienia udziela się na okres 3 
lat poczynając od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym 
oddano inwestycje do 
użytkowania. 

Maksymalna kwota zwolnienia w 
okresie 3 lat nie może przekroczyć 
50% udokumentowanych nakładów 
na inwestycję. 

1) zestawienie nakładów na inwestycję 
potwierdzonych uwierzytelnionymi 
kopiami dokumentów wraz z ewidencją 
środków trwałych; 

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
właściwemu organowi budowlanemu; 

3) pozwolenie na użytkowanie wybudowa-
nego obiektu lub zawiadomienie o 
oddaniu do użytkowania, wydane przez 
właściwy organ; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z 
płatnościami wobec Miasta Racibórz; 

5) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru działalności gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego; 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

7) oświadczenie o niezaistnieniu 
przesłanek wyłączających uzyskanie 
zwolnienia; 

8) zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą 
podatków; 

9) informację o posiadaniu zaległości w 
zakresie zobowiązań publiczno-
prawnych; 

10) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedstawia-
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nych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. 

MIASTO 
RADLIN 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 2 
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. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 

1) nowo wybudowane budynki 
i budowle lub ich części 
związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 
pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności, 

2) nowo nabyte grunty, budynki 
i budowle lub ich części 
związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 
pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności. 

 
Zwolnienie przeznaczone dla mikro i 
małych przedsiębiorców - 
podatników podatku od 
nieruchomości - mających siedzibę 
na terenie Miasta Radlin. 
 
Działalność gospodarcza związana 
z nową inwestycją, o której mowa 
w  uchwale winna być prowadzona 
w całym okresie trwania zwolnienia 
i co najmniej przez okres 2 lat, od 
dnia po którym wygasło prawo do 
korzystania ze zwolnienia 

1) tytuł prawny do nieruchomości w 
odniesieniu do której podatnik ubiega się 
o zastosowanie zwolnienia, 

2) dokumenty potwierdzające dokonanie 
nowej inwestycji oraz kosztów 
poniesionych w związku z nową 
inwestycją, 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków do 
zastosowania zwolnienia na podstawie 
niniejszej uchwały, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis jakie podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz pozostałych 
informacji niezbędnych do udzielania 
pomocy de minimis określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegąjacy się o pomoc de 
minimis; 

5) zaświadczenie o niezaleganiu z 
opłaceniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz podatków za 
wyjątkiem podatków i opłat dla których 
organem podatkowym jest Burmistrz 
Radlina. 
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MIASTO 
WODZISŁAW 

ŚLĄSKI 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje 
maksymalnie na okres 6 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 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 

1) nowo wybudowane budynki i 
budowle lub ich części 
związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 
pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności, 

2) nowo nabyte grunty, budynki 
i budowle lub ich części 
związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 
pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności. 

 
Za nowo nabyte grunty, budynki i 
budowle uważa się grunty, budynki i 
budowle nabyte w okresie 
obowiązywania niniejszej uchwały. 
 
Działalność gospodarcza związana z 
nową inwestycją, o której mowa w 
niniejszej uchwale winna być 
prowadzona w całym okresie trwania 
zwolnienia i co najmniej przez okres 
2 lat od dnia, po którym wygasło 
prawo do korzystania ze zwolnienia. 

1) dokumenty potwierdzające dokonanie 
nowej inwestycji oraz kosztów 
poniesionych w związku z nową 
inwestycją, 

2) oświadczenia o spełnieniu warunków do 
zastosowania zwolnienia; 

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie jakie podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis, de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz pozostałych 
informacji niezbędnych do udzielenia 
pomocy de minimis określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
MASŁÓW 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości obejmuje okres: 
1) dwóch lat w przypadku, gdy 

wartość nakładów stanowi 
wysokość do 300 tysięcy 
złotych; 

2) trzech lat w przypadku, gdy 
wartość nakładów jest 
powyżej 300 tysięcy złotych. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 
1) nowo wybudowane na podstawie 

pozwolenia wydanego przez 
właściwy organ budowlany 
budynki, budowle lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności; 

2) nowo nabyte grunty, budynki, 
budowle lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności; 

3) grunty, budynki i budowle, w 
przypadku rozpoczęcia 
wykorzystania ich do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez podatnika, 
będące w jego posiadaniu, lecz 
wcześniej niewykorzystywane do 
prowadzenia działalności, pod 
warunkiem poniesienia nakładów 
inwestycyjnych związanych z 
uruchomieniem działalności 
gospodarczej. 
 

 
 

1) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia 
o pomocy de minimis jaką otrzymał w 
roku w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nie otrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 
zaświadczenia/oświadczenia dotyczą 
także pomocy de minimis otrzymanej lub 
nieotrzymanej w rolnictwie i 
rybołówstwie. 

2) informacje – złożone na „Formularzu 
informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis”; 

3) zaświadczenia o niezaleganiu w 
należnych podatkach; 

4) dokument potwierdzający prawo 
własności nieruchomości; 

5) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru działalności gospodarczej; 

6) decyzję o pozwoleniu na budowę lub 
użytkowanie obiektu względnie inny 
dokument wymagany na podstawie 
odrębnych przepisów i wydany przez 
właściwy organ; 

7) oryginały (do wglądu) oraz kserokopie 
potwierdzonych za zgodność 
dokumentów, określających poniesione 
nakłady. 
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Zwolnienie dotyczy wyłącznie 
nieruchomości, na które poniesiono 
udokumentowane nakłady na dzień 
składania wniosku lub zgłoszenia, 
jednak nie wcześniej niż w 2014 r. 

MIASTO 
OŻARÓW 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Okres zwolnienia wynosi 36 
miesięcy. 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców 
rozpoczynających prowadzenie 
działalności gospodarczej lub 
przedsiębiorców, którzy przed 1 
stycznia 2021 r. prowadzili 
działalność gospodarczą poza gminą 
Ożarów, a po 1 stycznia 2021 r. 
podejmą po raz pierwszy działalność 
gospodarczą na terenie gminy 
Ożarów. 
 
O zwolnienie z podatku od 
nieruchomości może ubiegać się 
podatnik – przedsiębiorca, 
spełniający łącznie wskazane poniżej 
warunki: 
1) przedsiębiorca będący 

mikroprzedsiębiorcą lub małym 
przedsiębiorcą; 

2) przedsiębiorca będący 
właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym lub posiadaczem 
samoistnym nieruchomości lub w 
przypadku nieruchomości 
należących do Skarbu Państwa 
lub gminy - przedsiębiorca 
będący posiadaczem zależnym 
tych nieruchomości. 

 
Przedsiębiorcą rozpoczynającym 
działalność gospodarczą jest 
przedsiębiorca, który nie prowadził 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości, objętej wnioskiem o 
zwolnienie; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie tj. przedsiębiorca 
obowiązany jest do przedstawienia 
oprócz zaświadczeń/oświadczeń o 
pomocy de minimis również 
zaświadczenia/oświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) informacje, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów  w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis, tj. 
formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
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dotychczas żadnej działalności 
gospodarczej lub prowadził 
działalność gospodarczą, jednak od 
daty zakończenia tej poprzedniej 
działalności gospodarczej do 
momentu rozpoczęcia nowej 
działalności gospodarczej upłynął 
okres co najmniej dwóch lat, jak 
również: 
1) przedsiębiorca nie prowadził w 

tym okresie działalności 
gospodarczej samodzielnie lub 
jako wspólnik spółki niemającej 
osobowości prawnej, oraz 
działalności tej nie prowadził 
małżonek tej osoby, jeżeli między 
małżonkami istniała w tym czasie 
wspólność majątkowa, 

2) przedsiębiorstwo nie zostało 
utworzone w wyniku: 
przekształcenia, połączenia lub 
podziału spółki lub spółek 
niemających osobowości 
prawnej, albo nie zostało 
utworzone przez osoby fizyczne, 
które wniosły na poczet kapitału 
nowo utworzonego podmiotu 
uprzednio prowadzone przez 
siebie przedsiębiorstwo albo 
składniki majątku tego 
przedsiębiorstwa. 
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
BARCZEWO 

Budynki lub ich 
części oraz budowle 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości na okres 2 lat, 
budynki lub ich części oraz 
budowle wybudowane zgodnie z 
przepisami ustawy – Prawo 
budowlane, związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, będące 
własnością przedsiębiorcy, 
których budowa została 
zakończona albo rozpoczęto ich 
użytkowanie przed ich 
ostatecznym wykończeniem po 1 
stycznia 2021 r. 

Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie 
do budynków lub ich części oraz 
budowli, na których wybudowanie 
poniesiono udokumentowane nakłady 
inwestycyjne. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

2) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

3) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru (ewidencji) działalności 
gospodarczej; 

4) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

5) pozwolenie na budowę oraz decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

6) zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady na 
budowę obiektu objętego zwolnieniem 
lub ich uwierzytelnionych kserokopii;  

7) inne dokumenty, o które wystąpi organ 
podatkowy, mających na celu 
uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości. 

GMINA 
DYWITY 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje 
przedsiębiorcy przez okres 
dwóch lat od powstania 
obowiązku podatkowego od 

Przez nowo wybudowane i 
rozbudowane budynki rozumie się 
budynki, których budowa została 
zakończona lub w których rozpoczęto 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub oświadczenia o wysokości 
pomocy de minimis otrzymanej w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w 
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nowo wybudowanego lub 
rozbudowanego budynku lub 
jego części. 

użytkowanie przed ich ostatecznym 
wykończeniem zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo budowlane po 1 
stycznia 2019 roku. 

ciągu dwóch poprzedzających go latach 
podatkowych (w tym również 
dotyczących pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie) albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy 
de minimis w ww. okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, których zakres 
został określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

MIASTO 
GIŻYCKO 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości trwa od dnia 
powstania obowiązku 
podatkowego przez okres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej nie dłużej jednak 
niż 3 lata. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości nowo wybudowane i 
rozbudowane (dotyczy części 
rozbudowanej) budynki wybudowane 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
 
Przez „nowo wybudowane i 
rozbudowane budynki” rozumie się 
budynki oddane do użytku albo 
budynki lub ich części, których 
użytkowanie rozpoczęto przed ich 
ostatecznym wykończeniem po dniu 1 
stycznia 2020 roku. 

1) dokument, o których mowa w art. 37 ust. 
1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, tj. 
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy 

de minimis lub pomocy de minimis 
w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

b) informacji określonych 
rozporządzeniu w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. 

2) dokumenty potwierdzające budowę lub 
rozbudowę budynku, dokumenty 
potwierdzające przekazanie budynku do 
użytkowania oraz dokumenty 
potwierdzające zgłoszenie obowiązku 
podatkowego. 
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MIASTO 
MRĄGOWO 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości trwa od dnia 
powstania obowiązku 
podatkowego przez okres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej nie dłużej jednak 
niż 2 lata. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości nowo wybudowane 
budynki lub ich części (dotyczy części 
rozbudowanej) wybudowane zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane, 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 
 
Przez „nowo wybudowane i 
rozbudowane budynki” rozumie się 
budynki oddane do użytku albo 
budynki lub ich części, których 
użytkowanie rozpoczęto przed ich 
ostatecznym wykończeniem po dniu 1 
stycznia 2021 r. 

1) dokumenty, o których mowa w ustawie o 
postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, tj.: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy 
de minimis oraz o pomocy de 
minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie 
albo oświadczeń o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

2) dokumenty potwierdzające budowę lub 
rozbudowę budynku oraz dokument 
przekazania budynku do użytkowania. 

 

MIASTO 
PASŁĘK 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje przez 
okres 1 roku, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiły okoliczności 
uzasadniające korzystanie ze 
zwolnienia. 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości budynki lub ich części 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej będące 
nową inwestycją powstałą na terenie 
Miasta i Gminy Pasłęk. 
 
Przez nową inwestycję należy rozumieć 
wzniesiony na podstawie pozwolenia 
na budowę budynek lub 
jego część w rozumieniu przepisów 
ustawy – Prawo budowlane oddany do 
użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 
roku. 

1) wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis określonego w 
załączniku do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub oświadczenia o wysokości 
pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz w 
dwóch poprzedzających go latach 
podatkowych (w tym również 
dotyczących pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie) albo 
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oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis w ww. okresie; 

3) oświadczenie o niekorzystaniu z innej 
pomocy dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

 

MIASTO 
SZCZYTNO 

Grunty, budynki lub 
ich części oraz 
budowle lub ich 
części 

Okres zwolnienia z podatku od 
nieruchomości jest uzależniony 
od poniesienia po dniu 1 
stycznia 2021 r. nakładów 
inwestycyjnych w odniesieniu 
do przedmiotów opodatkowania 
i wynosi: 
a) rok w przypadku poniesienia 

nakładów w kwocie nie 
mniej niż 500 tysięcy zł; 

b) 2 lata w przypadku poniesie-
nia nakładów w kwocie nie 
mniej niż 1 milion zł; 

c) 3 lata w przypadku ponie-
sienia nakładów w kwocie 
nie mniejszej niż 2 miliony 
zł. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania 
zwolnienia jest prowadzenie 
przedsiębiorstwa, którego siedziba lub 
siedziba zakładu, według stanu na 
dzień złożenia wniosku, jest 
zlokalizowana na terenie Gminy 
Miejskiej Szczytno. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych albo oświadczenia o 
wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

GMINA 
BARANÓW 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
2 lat. 

Nowo wybudowane lub nowo nabyte 
budynki lub ich części przeznaczone 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej, pod warunkiem 
wykorzystywania ich do tej 
działalności będące własnością 
przedsiębiorcy, których budowa 
została zakończona albo rozpoczęto 
ich użytkowanie przed ich 
ostatecznym wykończeniem (nowe 
inwestycje) - po 1 stycznia 2020 r. 
 
Zwolnienie nie ma zastosowania do 
gruntów lub ich części oraz budynków 
lub ich części oddanych w posiadanie 
zależne w rozumieniu przepisów 
ustawy – Kodeks Cywilny, na cele 
związane z działalnością gospodarczą, 
oraz nowo nabytych gruntów lub ich 
części oraz budynków lub ich części, 
na których w okresie 3 lat 
bezpośrednio poprzedzających 
nabycie była prowadzona działalność 
gospodarcza 

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru (ewidencji) działalności 
gospodarczej; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

3) pozwolenie na budowę oraz decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie obiektu do użytkowania; 

4) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia 
wobec Gminy Baranów z jakiegokolwiek 
tytułu; 

5) inne dokumenty, oświadczenia, o które 
wystąpi organ podatkowy, mający na 
celu uwiarygodnienie prawa do 
zwolnienia od podatku od 
nieruchomości. 

GMINA 
BRALIN 

Budynki lub ich 
części 

Wysokość zwolnienia określo-
nego ustala się jako iloczyn 
kwoty podatku od nieruchomo-
ści za dany rok od budynków lub 
ich części i wskaźnika 
procentowego wynoszącego w 
kolejnych latach: 

Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości na okres nie dłuższy niż 
3 lata nowo wybudowane lub nowo 
nabyte budynki lub ich części 
przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystywania ich do tej 
działalności będące własnością 

1) potwierdzenie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej lub aktualnego 
wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

3) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu lub innego dokumentu 
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1) 100% w pierwszym roku 
zwolnienia; 

2) 50% w drugim roku 
zwolnienia; 

3) 25% w trzecim roku 
zwolnienia. 

przedsiębiorcy, których budowa 
została zakończona albo rozpoczęto 
ich użytkowanie przed ich 
ostatecznym wykończeniem (nowe 
inwestycje) po 1 stycznia 2020 r. po 
spełnieniu przez przedsiębiorcę 
warunków niniejszej Uchwały. 

potwierdzającego przyjęcie obiektu do 
użytkowania; 

4) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz 
o pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie jakie zgłaszający otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 lat poprzedzających albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de 
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 
i w rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie- zgodnie z 
art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

5) złożenie wypełnionego formularza 
informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis, który 
został określony w załączniku do 
Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis; 

6) złożenie pisemnego oświadczenia o 
nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy 
Bralin z jakiegokolwiek tytułu. 

GMINA 
KAWĘCZYN 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje 
przez okres 3 lat. 

Prowadzenie w budynkach i 
budowlach działalności gospodarczej 
przez okres minimum 6 lat od 
momentu skorzystania ze zwolnienia. 
 
Nowo wzniesione (realizowane od 
podstaw) budynki lub ich części, z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej, których 
budowa została zakończona po 31 
grudnia 2020 r. 

1) deklaracje bądź informacje na temat 
podatku od nieruchomości lub ich 
korekt, z wyszczególnieniem powierzchni 
nowo wybudowanych budynków 
zwolnionych od podatku; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat kalendarzowych albo oświadczenia 
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o wielkości otrzymanej pomocy lub o nie 
otrzymaniu pomocy de minimis, w tym 
również o pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie w tym okresie;  

3) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

4) dokument potwierdzający własność lub 
inny tytuł prawny do nieruchomości; 

5) prawomocne pozwolenie na użytkowanie 
lub zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, wobec którego nie został 
zgłoszony sprzeciw; 

6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą 
zobowiązań wobec Gminy Kawęczyn; 

7) oświadczenie o zobowiązaniu się do 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
nowo wybudowanych budynkach lub ich 
częściach przez okres 3 lat po 
zakończeniu okresu korzystania ze 
zwolnienia; 

8) wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) lub wydruku z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS). 

GMINA 
KROBIA 

Budynki i ich części Okres zwolnienia wynosi 2 lata. Okres zwolnienia liczony jest od 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym spełniono łącznie 
następujące warunki: 
1) budowa budynku została 

zakończona, albo rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego 

1) informacja lub deklaracja podatkowa; 
2) wszystkie zaświadczenia o udzielonej 

pomocy de minimis, o udzielonej pomocy 
w rolnictwie i rybołówstwie, które 
otrzymał od podmiotów udzielających 
pomocy w ciągu bieżącego roku 
podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych 
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części przed ich ostatecznym 
wykończeniem; 

2) rozpoczęto działalność 
gospodarczą w tym budynku lub 
jego części. 

 
Zwolnieniu od podatku od 
nieruchomości nie podlegają: 
1) budynki związane z działalnością 

handlową; 
2) budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
polegającej na obrocie paliwami 
stałymi, płynnymi i gazem oraz 
dystrybucją i przesyłem energii. 

albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis, oświadczenie o wielkości 
pomocy w rolnictwie i rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

3) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis. 

MIASTO 
KROTOSZYN 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
pięciu lat. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości budynki i budowle lub 
ich części wykorzystywane przez 
przedsiębiorcę do prowadzenia 
działalności gospodarczej, który 
dokonał nowej inwestycji polegającej 
na wybudowaniu lub dokonaniu 
rozbudowy obiektów budowlanych 
przeznaczonych na działalność 
gospodarczą. 

1) oświadczenie o niezaleganiu w stosunku 
do gminy Krotoszyn z zapłatą podatków i 
opłat lokalnych lub innych należności 
pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym i publicznoprawnym, 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych, albo oświadczenia o 
wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzyma-
niu takiej pomocy w tym okresie; 

3) informacje, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis; 

4) akt prawa własności gruntów, budynków 
oraz budowli lub z innego tytułu 
prawnego; 
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5) dokumentację budowlaną potwierdza-
jącą budowę lub rozbudowę nowych 
obiektów budowlanych, w tym decyzje 
pozwolenie na realizację inwestycji jak i 
pozwolenie na użytkowanie inwestycji. 

GMINA 
LUBASZ 

Budynki i ich części, 
budowle i ich części, 
grunty 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości budynków lub 
ich części, budowli lub ich 
części, zajętych na prowadzenie 
działalności, na okres jednego 
roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwolnienie dotyczy podmiotów 
podejmujących po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie 
gminy Lubasz. 
 
Zwolnienie dotyczy także przedmiotów 
opodatkowania nabytych przez 
przedsiębiorcę po rozpoczęciu 
działalności gospodarczej, przy czy 
nabycie nieruchomości nie może 
nastąpić później niż w terminie 6 
miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 
 
 
 
 
. 

1) złożenie przez przedsiębiorcę deklaracji 
(DN-1) w przypadku osób prawnych lub 
informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1) - w przypadku osób 
fizycznych; 

2) akt notarialny zakupu nieruchomości; 
3) dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności gospodarczej; 
4) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł 

prawny do nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

5) kopia pozwolenia na budowę; 
6) kopia decyzji pozwolenia na 

użytkowanie; 
7) oświadczenie o rozpoczęciu użytkowania 

budynku lub jego części przed 
ostatecznym wykończeniem; 

8) oświadczenie o braku zaległości wobec 
budżetu Gminy Lubasz; 
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Zwolnienie nowych inwestycji z 
podatku od nieruchomości w 
wysokości rocznego wymiaru 
podatku należnego od tej 
inwestycji, w pierwszym roku 
obowiązywania płatności 
podatku. 
 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości, na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale, 
budynki lub ich części, budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna i stanowiące 
własność lub znajdujące się w 
użytkowaniu wieczystym 
przedsiębiorców, którzy utworzyli 
nowe inwestycje. 
 
Podmioty gospodarcze korzystające ze 
zwolnienia od podatku od 
nieruchomości zobowiązane są 
utrzymać nową inwestycję przez okres 
obowiązywania zwolnienia i przez co 
najmniej 3 lata po upływie okresu 
zwolnienia. 

9) wypełniony formularz informacji 
przedstawionych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis; 

10) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub w rybołówstwie, otrzymane 
w roku, w którym podatnik ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 
otrzymanej w tym okresie, lub 

11) oświadczenia o niekorzystaniu z takiej 
pomocy w tym okresie; oraz wszelkie inne 
dokumenty i informacje na pisemne 
wezwanie organu podatkowego 
potwierdzające uprawnienia do 
zastosowania zwolnienia, w tym dane 
niezbędne do wydania zaświadczeń i 
sporządzania sprawozdań z udzielonej 
pomocy de minimis. 

Zwolnienia dotyczącego 
gruntów udziela się na okres: 
1) 1 roku - przy jednorazowym 

zakupie gruntów o 
powierzchni od 0,5 ha do 2 
ha; 

2) 2 lat - przy jednorazowym 
zakupie gruntów o 
powierzchni powyżej 2 ha do 
5 ha; 

3 lat - przy jednorazowym 
zakupie gruntów o powierzchni 
powyżej 5 ha. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości, na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale, 
grunty stanowiące własność lub 
znajdujące się w użytkowaniu 
wieczystym przedsiębiorców, którzy 
nabywają grunty przeznaczone na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie gminy Lubasz 

MIASTO 
ŁOBŻENICA 

Budynki i ich części Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres 3 lat w wysokości: 

Zwolnienie dotyczy nieruchomości 
nowo wybudowanych i rozbudowa- 
nych. 
 

1) oświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej na całej zgłoszonej do 
zwolnienia inwestycji początkowej przez 
okres zwolnienia i 2 kolejnych lat, licząc 
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1) 75 % należnego podatku w 
pierwszym roku zwolnienia; 

2) 50 % należnego podatku w 
drugim roku zwolnienia; 

3) 25 % należnego podatku w 
trzecim roku zwolnienia. 

Podatnik nabywa prawo do zwolnienia 
po łącznym spełnieniu warunków: 
1) oddania inwestycji początkowej 

do użytkowania po dniu 1 stycznia 
2021 r.; 

2) prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres 
zwolnienia oraz przez kolejne 2 
lata przypadające bezpośrednio 
po okresie zwolnienia na całej 
zgłoszonej do zwolnienia 
inwestycji początkowej przez 
podatnika podatku od 
nieruchomości. 

 
Zwolnień nie stosuje się do: 
1) budynków lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności 
handlowej na łącznej powierzchni 
użytkowej budynków powyżej 300 
m2 oraz związanych z nimi budowli 
i ich części; 

2) stacji paliw. 

od miesiąca następującego po miesiącu 
ustania okresu zwolnienia; 

2) informacje o udzielonej pomocy de 
minimis, tj. wszystkie zaświadczenia o 
pomocy de minimis, jakie otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz w zakresie 
pozostałych informacji - zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

3) informacje o udzielonej pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, tj. 
wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

4) dokumenty potwierdzających budowę 
lub rozbudowę budynku, zaświadczenie 
o zakończeniu lub pozwolenie na 
użytkowanie budowli albo budynku lub 
ich części. 

GMINA 
MALANÓW 

Budynki i ich części Zwalnia się z podatku od 
nieruchomości na okres 3 lat 
począwszy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego do 
dnia 31 grudnia 2023 r. 

Nowe inwestycje, które stanowią 
własność przedsiębiorcy i są 
bezpośrednio wykorzystywane przez 
tego przedsiębiorcę w ramach 

1) deklaracja (DN-1) wraz z załącznikiem 
ZN-1/B – w przypadku osób prawnych; 
informacja o podatku od nieruchomości 
(IN-1) wraz z załącznikiem ZN-1/B – w 
przypadku osób fizycznych, 
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wykonywanej przez niego działalności 
gospodarczej. 

2) informacja odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z 
przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – w przypadku osób prawnych; 
aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
zgodnie z przepisami o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy – w przypadku osób 
fizycznych, 

3) dokument potwierdzający przysługujące 
przedsiębiorcy prawo własności do 
nieruchomości, na której wzniesiono 
nową inwestycję, 

4) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
nowej inwestycji lub inny dokument 
potwierdzający przyjęcie nowej 
inwestycji do użytkowania, 

5) aktualny wypis z rejestru ewidencji 
gruntów dotyczący nieruchomości, na 
której wzniesiono nową inwestycję, 

6) wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis stanowiący załącznik 
do Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis, 

7) oświadczenie (zaświadczenia) o wartości 
otrzymanej pomocy de minimis, pomocy 
de minimis w rolnictwie oraz 
rybołówstwie udzielonej w roku, w 
którym przedsiębiorca ubiega się o 
zwolnienie oraz w dwóch 
poprzedzających latach, wskazując 
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wartość, formę i przeznaczenie 
otrzymanej pomocy oświadczenie o 
nieotrzymaniu pomocy de minimis, 
pomocy de minimis w rolnictwie oraz 
rybołówstwie – w przypadku, gdy 
przedsiębiorca nie otrzymał takiej 
pomocy w ciągu roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających lat kalendarzowych, 

8) oświadczenie przedsiębiorcy o 
nieposiadaniu zaległych zobowiązań 
finansowych wobec Gminy Malanów, 

9) oświadczenie przedsiębiorcy o 
prowadzeniu przez niego we własnym 
imieniu w sposób ciągły działalności 
gospodarczej w budynku. 

MIASTO 
MUROWANA 

GOŚLINA 

Budynki lub ich 
części, budowle lub 
ich części 

Zwolnienie polega na zwolnieniu 
nowych inwestycji z podatku od 
nieruchomości w wysokości 
rocznego wymiaru podatku 
należnego od tej inwestycji, w 
pierwszym roku obowiązywania 
płatności podatku. 

Podmioty gospodarcze korzystające ze 
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości zobowiązane są 
utrzymać nową inwestycję przez okres 
obowiązywania zwolnienia i przez co 
najmniej 2 lata po upływie okresu 
zwolnienia. 

1) złożenie przez przedsiębiorcę pisma 
informującego o korzystaniu ze 
zwolnienia wraz z deklaracją (DN-1)- w 
przypadku osób prawnych lub informacją 
w sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego (IN-1) - w przypadku 
osób fizycznych; 

2) kopia zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

3) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł 
prawny do nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

4) kopia pozwolenia na budowę; 
5) kopia decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie; 
6) wypełniony formularz informacji 

przedstawionych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis stanowiący załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów; 
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7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, otrzymanych w roku, w którym 
podatnik ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go latach albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie;  

8) wszelkie inne dokumenty i informacje na 
pisemne wezwanie organu podatkowego 
potwierdzające uprawnienia do 
zastosowania zwolnienia, w tym dane 
niezbędne do wydania zaświadczeń i 
sporządzania sprawozdań z udzielonej 
pomocy de minimis. 

MIASTO 
OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI 

Budynki i budowle Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje na 
okres 6 lat i 6 miesięcy i 
obejmuje tylko zwiększoną 
podstawę opodatkowania, 
powstałą w związku z dokonaną 
inwestycją. 

Nowa inwestycja, rozpoczęta w okresie 
od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 
i zakończoną w terminie do 36 
miesięcy, związaną: 
1) z budową, odbudową, 

rozbudową, nadbudową 
budynków, 

2) z budową, odbudową, 
rozbudową, nadbudową budowli. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat kalendarzowych 
albo oświadczenie o wielkości 
otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu 
pomocy de minimis w ww. okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis - zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

GMINA 
PERZÓW 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie  przysługuje na okres 
2 lat poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostało 
złożone pisemne zgłoszenie 
zamiaru korzystania z pomocy, 
nie wcześniej jednak niż od 
pierwszego dnia miesiąca, w 
którym powstał obowiązek 

Nowo wybudowane na terenie Gminy 
Perzów budynki lub ich części 
przeznaczone na prowadzenie 
działalności gospodarczej, wykorzysty-
wane w całości przez podatnika w 
ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 
 

1) złożenie dokumentu potwierdzającego 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
nowo wybudowanych lub dobudowanych 
części budynków przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

2) złożenie zobowiązania o utrzymaniu 
nowo powstałych budynków lub ich 
części przez okres co najmniej 5 lat licząc 
od dnia zakończenia inwestycji; 
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podatkowy w podatku od 
nieruchomości. 

Za nowo wybudowane lub 
dobudowane budynki uważa się 
budynki, których budowa lub 
rozbudowa została zakończona po 
dniu 31 grudnia 2015 r. 

3) złożenie oświadczenia o wykorzysty-
waniu w całości przedmiotów opodatko-
wania, których dotyczy zgłoszenie 
zamiaru korzystania z pomocy; 

4) złożenie wszystkich zaświadczeń o 
pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w 
tym okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

5) wypełnienie formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis, który został określony 
w załączniku do Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

6) złożenie oświadczenia o nieposiadaniu 
zadłużenia wobec Gminy Perzów z 
jakiegokolwiek tytułu. 

GMINA 
PRZYGODZI-

CE 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości  przysługuje 
przez okres 1 roku licząc od dnia 
1 stycznia roku następnego po 
zakończeniu nowej inwestycji. 

Budowa nowych budynków lub ich 
części z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę ubiega-
jącego się o przedmiotowe zwolnienie, 
których realizacja została zakończona 
po 31 grudnia 2019 r. 

1) informacje zawierające dane o 
powierzchni nowo powstałego budynku 
lub jego części podlegającej zwolnieniu 
od podatku od nieruchomości; 

2) oświadczenie przedsiębiorcy o 
zajmowaniu nowej inwestycji na własną 
działalność gospodarczą; 

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, w tym również o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
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pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat kalendarzowych albo oświadczenia 
o wielkości otrzymanej pomocy lub 
nieotrzymaniu pomocy de minimis, w tym 
również o pomocy de minimis w 
rolnictwie w rybołówstwie w tym okresie; 

4) formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
ustalonego rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

5) kopia prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie lub zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, wobec którego nie 
został zgłoszony sprzeciw; otrzymanego 
nie wcześniej niż w 2020 r.; 

6) oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych niniejszą uchwałą, z 
uwzględnieniem wykluczeń. 

 

MIASTO 
RAWICZ 

Budynek lub jego 
część 

Okres zwolnienia wynosi 2 lata.  
 

Okres zwolnienia liczony jest od 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym spełniono łącznie 
następujące warunki: 
1) budowa budynku została 

zakończona albo rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego 
części przed ich ostatecznym 
wykończeniem, 

2) rozpoczęto działalność 
gospodarczą w tym budynku lub 
jego części. 

1) informacja lub deklaracja podatkowa; 
2) wszystkie zaświadczenia o udzielonej 

pomocy de minimis,  które otrzymał od 
podmiotów udzielających pomocy w 
ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych albo oświadczenie o 
wielkości pomocy de minimis otrzyma-
nej w tym okresie albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie informacje niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis, określo-
ne szczegółowo w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 
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GMINA 
TARNOWO 

PODGÓRNE 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
3 lat, licząc od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. 

Zwolnienie udzielane na podstawie 
niniejszej uchwały obejmują podatki 
od budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej i będących w posiadaniu 
przedsiębiorców, którzy są 
podatnikami podatku od 
nieruchomości i, którzy zakończą ich 
budowę lub rozpoczną użytkowanie 
przed ich ostatecznym wykończeniem 
po 1 stycznia 2020 r. i będą je 
wykorzystywać na powadzenie 
działalności gospodarczej w okresie 
zwolnienia oraz przynajmniej przez 3 
lata po ustaniu tego zwolnienia. 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków do 
skorzystania ze zwolnienia, przewidzia-
nego w niniejszej uchwale; 

2) zaświadczenia o pomocy de minimis lub 
pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w 
tym okresie albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

3) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. 

MIASTO 
ZDUNY 

Budynki lub ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
3 lat. Pierwszy rok zwolnienia 
oznacza rok podatkowy, w 
którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu podatku od 
nieruchomości. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości budynki lub ich części 
wybudowane zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo budowlane, związane z 
prowadzeniem działalności gospodar-
czej, będące własnością przedsiębior-
cy, których budowa została 
zakończona albo rozpoczęto ich 
użytkowanie przed ich ostatecznym 
wykończeniem (nowe inwestycje) - po 
dniu 1 stycznia 2014 r. 

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru (ewidencji) działalności 
gospodarczej; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
pomocą; 

3) pozwolenie na budowę oraz decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
inny dokument potwierdzający przyjęcie 
obiektu do użytkowania; 

4) zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione nakłady 
na budowę obiektu objętego 
zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych 
kserokopii, 

5) zaświadczenie o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 lat 
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poprzedzających albo oświadczeń o 
wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie lub 
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

6) informacje niezbędne do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczących w 
szczególności wnioskodawcy i 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ma 
być przeznaczona pomoc de minimis na 
formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów. w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc 
de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie; 

7) oświadczenie o nieposiadaniu 
zadłużenia wobec Gminy Zduny z 
jakiegokolwiek tytułu; 

8) zaświadczenie o pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo oświadczeń 
o wielkości pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w 
ww. okresie albo oświadczeń o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie. 
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

GMINA 
PRZEDMIOT 
ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ/ZAKRES 
ZWOLNIENIA 

WARUNKI ZWOLNIENIA 
WYMAGANE DOKUMENTY DO 

WNIOSKU/ZGŁOSZENIA 

MIASTO 
MYŚLIBÓRZ 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na 
okres: 
1) do 1 roku przy nakładach 

inwestycyjnych w 
wysokości co najmniej 100 
000  zł poniesionych na 
nieruchomości zajęte na 
działalność gospodarczą i 
jednocześnie w wysokości 
co najmniej 5 000 zł 
poniesionych na 
infrastrukturę publiczną; 

2) do 2 lat przy nakładach 
inwestycyjnych w 
wysokości co najmniej 
500 000 zł poniesionych na 
nieruchomości zajęte na 
działalność gospodarczą i 
jednocześnie w wysokości 
co najmniej 10 000  zł 
poniesionych na 
infrastrukturę publiczną; 

3) do 5 lat przy nakładach 
inwestycyjnych w 
wysokości co najmniej 
1 000 000 zł poniesionych 
na nieruchomości zajęte na 
działalność gospodarczą i 
jednocześnie w wysokości 
co najmniej 20 000  zł 
poniesionych na 
infrastrukturę publiczną. 

Pomoc może być udzielona po 
spełnieniu łącznie następujących 
warunków: 
1) przedsiębiorca dokona na terenie 

Gminy Myślibórz nowej 
inwestycji w środki trwałe 
związane z utworzeniem nowego 
przedsiębiorstwa lub 
poszerzeniem już istniejącego 
przedsiębiorstwa i jednocześnie 
inwestycji w infrastrukturę 
publiczną, przez które należy 
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 Myślibórz; 

2) udział własny przedsiębiorcy w 
nakładach związanych z nową 
inwestycją wyniesie co najmniej 
25% kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą; 

3) działalność gospodarcza 
związana z nową inwestycją 
będzie prowadzona co najmniej 
przez 3 lata od dnia zakończenia 
inwestycji. 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz zaświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacje określonych 
rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis; 

3) wykaz poniesionych kosztów; 
4) pozwolenie na budowę; 
5) pozwolenia na użytkowanie; 
6) informacje składane przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

7) dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości objętej zwolnieniem. 
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Przy wyliczeniu wymaganych 
nakładów inwestycyjnych na nową 
inwestycję uwzględnia się poniesione 
przez przedsiębiorcę koszty, 
pomniejszone o naliczony podatek od 
towarów i usług oraz o podatek 
akcyzowy, jeżeli możliwość ich 
odliczeń wynika z odrębnych 
przepisów, poniesione od dnia 
rozpoczęcia inwestycji do daty 
zakończenia realizacji inwestycji, na 
które składają się: 
1) cena nabycia gruntów, 

pomniejszona o naliczony 
podatek od towarów i usług; 

2) nakłady na budynki i budowle; 
3) nakłady na wyposażenie 

obiektów w środki trwałe 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (takie 
jak: maszyny i urządzenia, 
narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
wyposażenie techniczne dla prac 
biurowych, infrastrukturę 
techniczną). 

 
Zwolnienie nie obejmuje 
nieruchomości o powierzchni 
użytkowej powyżej 400 m², które są 
zajęte na działalność gospodarczą w 
zakresie handlu oraz zajętych na 
stacje paliw i banki. 
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MIASTO 
NOWOGARD 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Prawo do zwolnienia 
przysługuje na okres jednego 
roku, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca po miesiącu, w którym 
nastąpiło rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 
 
 
 
 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki lub 
ich części oraz budowle związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej zajęte przez 
przedsiębiorcę, który po raz pierwszy 
rozpocznie działalność gospodarczą 
na terenie gminy Nowogard. 
 

Zwolnienie udzielane jest dla 
gruntów, budynków lub ich części i 
budowli zajętych na prowadzenie 
produkcyjnej, usługowej działalności 
gospodarczej. 

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego 
rejestru działalności gospodarczej; 

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej 
zwolnieniem; 

3) przedsiębiorca zobowiązany jest 
ponadto do przedłożenia 
uwierzytelnionych kserokopii 
dokumentów potwierdzających 
poniesione nakłady inwestycyjne; 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

5) informacje określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

Zwolnienie przysługuje na 
okres: 
1) 1 roku, jeśli poniesione 

nakłady wyniosą 
równowartość od 20 tys. 
EURO do 50 tys. EURO; 

2) 2 lat, jeśli poniesione nakłady 
wyniosą równowartość od 
50 tys. EURO do 100 tys. 
EURO; 

3) 3 lat, jeśli poniesione nakłady 
wyniosą równowartość 
powyżej 100 tys. EURO. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki lub 
ich części oraz budowle, na które 
poniesiono nakłady inwestycyjne. 
 

Zwolnienie udzielane jest dla 
gruntów, budynków lub ich części i 
budowli zajętych na prowadzenie 
produkcyjnej, usługowej działalności 
gospodarczej. 
 

Do nakładów inwestycyjnych 
kwalifikujących się do objęcia 
pomocą należy zaliczyć: 
1) cenę nabycia nieruchomości; 
2) nakłady na budowę, rozbudowę, 

remont lub modernizację 
budynków i budowli; 

3) nakłady na wyposażenie obiektów 
w środki trwałe związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym w 
szczególności:  
- maszyny i urządzenia,  
-  infrastrukturę techniczną. 
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MIASTO PYRZYCE 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienia udziela się: 
1) na okres 1 roku 

podatkowego, z 
zastrzeżeniem zachowania 
dopuszczalnego poziomu 
wielkości pomocy, pod 
warunkiem: 
a) zrealizowania na 

terenie Gminy 
Pyrzyce nowej 
inwestycji oraz 

b) zainwestowania w 
związku z realizacją 
tej inwestycji kwoty 
nie mniejszej niż 100 
tysięcy zł w 
odniesieniu do 
kosztów; 

2) na okres 2 lat podatkowych, 
z zastrzeżeniem zachowa-
nia dopuszczalnego pozio-
mu wielkości pomocy, pod 
warunkiem: 
a) zrealizowania na tere-

nie Gminy Pyrzyce 
nowej inwestycji oraz 

b) zainwestowania w 
związku z realizacją tej 
inwestycji kwoty nie 
mniejszej niż 250 
tysięcy zł w odniesieniu 
do kosztów; 

3) na okres 3 lat podatkowych, 
z zastrzeżeniem zachowa-
nia dopuszczalnego pozio-
mu wielkości pomocy, pod 
warunkiem: 

Utworzenie nowego lub rozbudowę 
istniejącego przedsiębiorstwa lub 
nabycie przedsiębiorstwa, które jest 
w likwidacji albo zostałoby 
zlikwidowane gdyby nie zostało 
nabyte, przez przedsiębiorcę. 
 
Działalność gospodarcza związana z 
inwestycją, na którą udzielono 
pomocy w ramach Programu, winna 
być prowadzona przez okres, co 
najmniej 5 lat od dnia zakończenia 
inwestycji. 

1) oświadczenie w sprawie zobowiązania 
wykonania warunków określonych w 
Programie; 

2) deklaracja dotycząca utrzymania nowej 
inwestycji; 

3) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia 
o pomocy de minimis wydanych 
przedsiębiorcy przez organy udzielające 
pomocy w okresie bieżącego roku 
podatkowego i dwóch poprzednich lat 
podatkowych albo oświadczenie o 
wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, 
zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymały w roku, w którym 
ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy; 

4) pozostałe informacje niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis; 

5) sprawozdania z uwzględnieniem 
informacji dotyczących poniesionych 
we wskazanym okresie nakładów na 
nową inwestycję oraz dokumentów 
potwierdzających oddanie nowej 
inwestycji do użytku wraz z 
oświadczeniem. 
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a) zrealizowania na 
terenie Gminy Pyrzyce 
nowej inwestycji oraz 

b) zainwestowania w 
związku z realizacją tej 
inwestycji kwoty nie 
mniejszej niż 500 
tysięcy zł w odniesieniu 
do kosztów; 

4) na okres 5 lat podatkowych, 
z zastrzeżeniem zachowa-
nia dopuszczalnego pozio-
mu wielkości pomocy, pod 
warunkiem: 
a) zrealizowania na tere-

nie Gminy Pyrzyce 
nowej inwestycji oraz 

b) zainwestowania w 
związku z realizacją tej 
inwestycji kwoty nie 
mniejszej niż  
1 milion zł w 
odniesieniu do 
kosztów. 

MIASTO 
STARGARD 

SZCZECIŃSKI 

Grunty, budynki i ich 
części, budowle i ich 
części 

Zwolnienie przysługuje na okres 
12 miesięcy, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym rozpoczęto prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki, 
budowle lub ich części stanowiące 
inwestycje początkowe związane z 
działalnością gospodarczą podjętą 
po raz pierwszy na terenie miasta 
Stargardu Szczecińskiego przez 
mikroprzedsiębiorcę. 
 
Przez inwestycję początkową należy 
rozumieć inwestycję w środki trwałe 
związane z utworzeniem nowego 
przedsiębiorstwa lub jego 

1) informacja dotyczącą przedsiębiorcy i 
wysokości otrzymanej pomocy de 
minimis wraz z przedłożeniem 
wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 
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rozbudową, przy czym za takie nie 
uważa się przedsiębiorstwa 
powstałego w wyniku 
przekształcenia, podziału lub zmiany 
nazwy przedsiębiorstwa 
prowadzonego wcześniej. Nabycie 
samych udziałów (akcji) 
przedsiębiorstwa nie stanowi 
inwestycji początkowej. 
 
Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości nie obejmuje 
gruntów, budynków, budowli lub ich 
części: 
1) przeznaczonych pod wynajem 

lub dzierżawę; 
2) zajętych na stacje paliw, banki 

oraz na obiekty handlowe o 
powierzchni powyżej 150 m². 

2) odpis z rejestru przedsiębiorców lub 
zaświadczenie z ewidencji działalności 
gospodarczej; 

3) oświadczenie o charakterze i zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej i 
lokalizacji wykonywanej działalności; 

4) oświadczenie, że podejmuje po raz 
pierwszy działalność gospodarczą na 
terenie miasta Stargardu 
Szczecińskiego; 

5) kopia zgłoszenia do Urzędu Skarbowego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(NIP-1); 

6) deklaracja, że działalność gospodarcza 
w ramach zrealizowanej inwestycji 
prowadzona będzie przez okres objęty 
zwolnieniem oraz co najmniej przez 
kolejne 24 miesiące. 

MIASTO 
ZŁOCIENIEC 

Budynki i budowle Zwolnienie przysługuje od 
pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym podatnik wykazał 
spełnienie wszystkich przesła-
nek zwolnienia na okres 10 lat. 
Decyzja o przyznaniu zwolnie-
nia wydawana jest na każdy rok 
podatkowy odrębnie. 

Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości oddane do 
użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, nowopowstałe budynki 
do powierzchni użytkowej 800 m2 i 
budowle do wartości 5 000 000 zł 
wybudowane lub przebudowane 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, a 
także nadbudowane i dobudowane 
powierzchnie do 800 m2 wchodzące 
w skład przedsiębiorstwa, w wyniku 
wydatków inwestycyjnych oraz 
grunty lub ich części, na których 
posadowione są te budynki i 
budowle. 
 
Przez wydatki inwestycyjne rozumie 
się faktycznie poniesione, po wejściu 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, jakie wnioskodawca otrzymał, 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

2) wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis stanowiący załącznik 
do rozporządzenia Rady w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis; 

3) zaświadczenia o braku zaległości w 
płatnościach w zakresie zobowiązań 
publicznoprawnych. 
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w życie niniejszej uchwały, wydatki 
pomniejszone o naliczony podatek od 
towarów i usług, jeżeli podatek ten w 
całości lub w części podlega 
odliczeniu od podatku należnego, na 
dokonane nie wcześniej niż trzy lata 
przed datą złożenia wniosku 
inwestycje na budowę budynków i 
budowli oraz nadbudowę lub 
dobudowę powierzchni wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa, które 
zostały udokumentowane fakturą, 
innym dowodem zakupu lub innym 
dokumentem. 
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GDAŃSK 

Piotr Mrowiec 

Olivia Business Centre  

al. Grunwaldzka 472B  

80-309 Gdańsk 

 

T +48 58 5826 582 

gdansk@roedl.com 

 

 

GLIWICE 

Liliane Preusser 

ul. Zygmunta Starego 26  

44-100 Gliwice 

 

 

T +48 32 3301 200 

gliwice@roedl.com 

 

 

KRAKÓW 

Liliane Preusser 

ul. Skałeczna 2 

31-065 Kraków 

 

 

T +48 12 3786 600 

krakow@roedl.com 

 

POZNAŃ 

Magdalena Ludwiczak 

ul. Górki 7 

60-204 Poznań 

 

 

T + 48 61 8644 900 

poznan@roedl.com 

 

 

WARSZAWA 

Renata Kabas-Komorniczak 

ul. Sienna 73 

00-833 Warszawa 

 

 

T +48 22 6962 800 

warszawa@roedl.com 

WROCŁAW 

Therese Baginski  

Nicolas Business Center  

ul. Św. Mikołaja 19 

50-128 Wrocław 

 

T +48 71 6060 000 

wroclaw@roedl.com 

Facebook | YouTube | Linkedin | Instagram 

www.roedl.pl 
 

https://www.facebook.com/roedl.und.partner.polska/
https://www.youtube.com/channel/UCeiSFU_8WOe3xL32vAK3YzA
https://www.linkedin.com/company/r-dl-&-partner-w-polsce/
https://www.instagram.com/roedlpoland/
http://www.roedl.pl/

