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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie molnienia od podatku od nieruchomoSci oraz udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na wspieranie inwestycji poczqtkowych w budynki i budowle wpisane 

do gminnej ewidencji zabytkow i tworzenie zwiqzanych z nimi nowych miejsc pracy. 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 

699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890) oraz 5 1 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Rady Ministr6w 

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunk6w udzielania zwolnien z podatku 

od nieruchomoSci oraz podatku od Srodk6w transportowych, stanowiqcych regionalnq pomoc 

inwestycyjng pomoc na kulturq i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc 

na infrastrukturq sportowq i wielofunkcyjnq infrastrukturq rekreacyjnq oraz pomoc 

na infrastrukturq lokalnq (Dz. U. poz. 174), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.  1. Zwalnia siq od podatku od nieruchomoSci budynki lub ich czqSci oraz budowle 

lub ich czqSci wpisane do gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi, w kt6rych realizowana 

jest inwestycja poczqtkowa. 

2.Zwalnia siq od podatku od nieruchomoSci grunty, na kt6rych usytuowane sq 

w caioSci lub w czqici budynki lub ich czqSci oraz budowle lub ich czqSci podlegajqce 

zwolnieniu od podatku od nieruchomoSci, o kt6rych mowa w ust. 1. 

5 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomoSci, o kt6rym mowa w 5 1, zwane dalej 

zwolnieniem, stanowi regionalnq pomoc inwestycyjnq i przysluguje na warunkach 

okreSlonych w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie 

warunk6w udzielania zwolnieh z podatku od nieruchomoSci oraz podatku od Srodk6w 

transportowych, stanowiqcych regionalnq pomoc inwestycyjng pomoc na kulture 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturq sportowq i wielofunkcyjnq 

infrastrukturq rekreacyjnq oraz pomoc na infrastrukturq lokalng zwanym dalej 

rozporzqdzeniem. 
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fj 3. 1. Zwolnienie dla inwestycji poczqtkowej, o ktorym mowa w fj 1, przysluguje 

na okres odpowiednio: 

1) 3 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy: 

a) koszty kwalifikowane zwiqzane z inwestycjq poczqtkowq wynoszq nie mniej 

nii rownowartoSC 0,5 rnln euro i nie wiqcej ni i  r6wnowartoSC 1 rnln euro, lub 

b) utworzonych zostanie nie mniej ni i  30 nowych miejsc pracy i nie wiqcej ni i  40 nowych 

miejsc pracy w nastqpstwie inwestycji poczqtkowej; 

2) 4 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy: 

a) koszty kwalifikowane zwiqzane z inwestycjq poczqtkowq wynoszq wiqcej 

niz rownowartoid 1 rnln euro i nie wiqcej niz rownowartoSC 1,5 rnln euro, lub 

b) utworzonych zostanie wiqcej niz 40 nowych miejsc pracy i nie wiqcej niz 50 nowych 

miejsc pracy w nastqpstwie inwestycji poczqtkowej; 

3) 5 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy: 

a)koszty kwalifikowane zwiqzane z inwestycjq poczqtkowq wynoszq wiqcej 

niz rownowartoSC 1,5 rnln euro i nie wiqcej niz rownowartoSC 2 rnln euro, lub 

b) utworzonych zostanie wiqcej niz 50 nowych miejsc pracy i nie wiqcej niz 60 nowych 

miejsc pracy w nastqpstwie inwestycji poczqtkowej; 

4) 6 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy: 

a) koszty kwalifikowane zwiqzane z inwestycjq poczqtkowq wynoszq wiqcej 

niz r6wnowartoSC 2 rnln euro i nie wiqcej niz r6wnowartoSC 2,5 rnln euro, lub 

b) utworzonych zostanie wiqcej n i i  60 nowych miejsc pracy i nie wiqcej niz 70 nowych 

miejsc pracy w nastqpstwie inwestycji poczqtkowej; 

5) 7 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy: 

a) koszty kwalifikowane zwiqzane z inwestycjq poczqtkowq wynoszq wiqcej 

niz rownowartoSC 2,5 rnln euro, lub 

b) utworzonych zostanie wiqcej niz 70 nowych miejsc pracy w nastqpstwie inwestycji 

poczqtkowej . 

2. Zwolnienie przysluguje, o ile zakonczenie inwestycji poczqtkowej nastqpi w okresie 

nie dhiszym niz: 

1) 24 miesiecy od dnia dokonania pisemnego zgloszenia zamiaru korzystania z pomocy, 

o kt6rym mowa w fj 12 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia - w przypadkach, o kt6rych mowa 

w ust. 1 pkt 1-2; 

2) 36 miesiqcy od dnia dokonania pisemnego zgloszenia zamiaru korzystania z pomocy, 

o ktorym mowa w fj 12 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia - w przypadkach, o kt6rych mowa 

w ust. 1 pkt 3-5. 
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3. W przypadku, gdy podatnik nie spelni przeslanek przyznanej pomocy dotyczqcych 

wielkosci ponoszonych kosztow kwalifikowanych zwiqzanych z inwestycjq poczqtkowq lub 

liczby nowo tworzonych miejsc pracy zwiqzanych z inwestycjq poczqtkowg do ktorych siq 

zobowiqzat, jednakze spetni przestanki uprawniajqce go do uzyskania zwolnienia na jeden 

z pozostalych okresbw, jakie sq przewidziane w uchwale, zachowuje prawo do zwolnienia 

na okres odpowiadajqcy dotrzymanym przestankom pomocy. 

4. Zwolnienie nie przyshguje w przypadku, gdy dziatan w ramach inwestycji 

poczqtkowej przy zabytku dokonano z pominiqciem obowiqzujqcych procedur wynikajqcych 

z przepis6w prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397,774 i 1505). 

3 4. MozliwoSC ubiegania siq o zwolnienie w trybie niniejszej uchwaly uplywa z dniem 

3 1 grudnia 2020 roku. 

5 5. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi .  

5 6. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku 

Urzedowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi  

dkl ZZlelska-Drutk;, 
76 04 W 4 6 w ,  
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UZASADNIENIE 

Podjqta w tej sprawie uchwala Nr XXl448115 Rady Miejskiej w todzi z dnia 18 listopada 

2015 r. (Dz. Urz. Woj. t6dz. poz. 4528) zostala uniewainiona uchwalq Nr 37119812015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. t6dz. z 2016 r. poz. 414). 

Przedlozony projekt dostosowuje zapisy do uwag i zastrzezen wyraionych w ww. uchwale 

RIO w todzi. Projekt przewiduje mozliwohd zwalniania od podatku od nieruchomohci 

budynk6w i budowli wpisanych do gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi, w kt6rych 

realizowana jest inwestycja poczqtkowa. Projekt ma na celu wzmocnienie narzqdzi sluzqcych 

zachowaniu obiekt6w zabytkowych w todzi oraz stymulujqcych inwestowanie w te obiekty. 

W zaleznoici od wielkoici poniesionych naklad6w inwestycyjnych (od 0,5 mln euro) 

lub utworzonych nowych miejsc pracy (od 30 nowych miejsc pracy), zwolnienie 

przyshgiwad moze na okres od 3 do 7 kolejnych lat podatkowych, przy zachowaniu 

dopuszczalnej intensywnohci pomocy (tj. stosunku wartohci pomocy uzyskanej na danq 

inwestycjq do koszt6w kwalifikowanych tej inwestycji). Zwolnieniu podlegad majq r6wniez 

grunty, na kt6rych usytuowane bqdq budynki i budowle kwalifikujqce siq do zwolnienia. 

Zwolnienie udzielane bqdzie przy zachowaniu warunk6w okreilonych w rozporzqdzeniu 

Rady Ministr6w z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunk6w udzielania zwolnien 

z podatku od nieruchomoici oraz podatku od irodk6w transportowych, stanowiqcych 

regionalnq pomoc inwestycyjnq, pomoc na kulturq i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

pomoc na infrastrukturq sportowq i wielofunkcyjnq infrastrukturq rekreacyjnq oraz pomoc 

na infrastrukturq lokalnq (Dz. U. poz. 174). Wszelkie niezbqdne definicje i warunki 

uprawniajqce do skorzystania z tej formy pomocy zawarte zostaly w ww. rozporzqdzeniu. 

Zgodnie z tj 14 ust. 2 ww. rozporzqdzenia, pomocy inwestycyjnej udziela siq: 

- od pienvszego dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym rozpoczqto prace nad 

inwestycjq - w odniesieniu do przedmiot6w opodatkowania objqtych obowiqzkiem 

podatkowym w dniu dokonania zgloszenia, 

- od dnia powstania obowiqzku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotdw opodatkowania, 

od kt6rych obowiqzek podatkowy powstal po dniu dokonania zgloszenia. 
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Warunkiem formalnym udzielenia pomocy jest zlozenie wymaganych dokumentow przed 

rozpoczqciem prac zwiqzanych z inwestycjq poczqtkowq. Podatnik ubiegajqcy siq o pomoc 

w trybie niniejszej uchwaly winien wraz ze zgloszeniem zamiaru korzystania z pomocy 

zlozyC informacje okreSlone w 9 2 ust. 1 i 2 i 8 3 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 

29 marca 20 10 r. w sprawie zakresu informacj i przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siq 

o pomoc innq niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie 

(Dz. U. Nr 53, poz. 312, z poin. zm.). 

Zgodnie z ww. rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 stycznia 2015 r., mozliwoSC 

ubiegania siq o zwolnienie w trybie niniejszej uchwaly uplywa z dniem 3 1 grudnia 2020 roku. 

Projekt nie podlega procedurze zgloszenia ani opiniowania przez Prezesa Urzqdu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentow, z wyjqtkiem sytuacji dotyczqcych wsparcia duzego projektu 

inwestycyjnego, opisanych w 9 4 ust. 2 tego rozporzqdzenia, ktore przewidujq mozliwoiC 

opiniowania przez Prezesa UOKiK, jak i notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej. 
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