UCHWAŁA NR XI/43/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na
terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 849).
Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/348/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu
tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 2043)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 pkt 6 b, c, d, e i pkt 11 otrzymują brzmienie:
„b) rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, tzn. zwiększenie zdolności
istniejącego przedsiębiorstwa, np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej,

produkcyjnej/usługowej

c) dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji przedsiębiorstwa, tzn. wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów dotąd niewytwarzanych przez przedsiębiorstwo – rozszerzenie oferty produktowej czy usługowej,
w następstwie którego wprowadzane są nowe produkty /usługi, które nie były poprzednio produkowane
/świadczone, obok tych dotychczas oferowanych,
d) zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie
(nowe rozwiązanie technologiczne/organizacyjne odmienne od stosowanego dotychczas),
e) nabycie przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.
11) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – rozumie się przez to wzrost netto
(w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy) liczby pracowników zatrudnionych
w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do stanu zatrudnienia netto z ostatnich pełnych 12-tu miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym zakończono nową inwestycję, przy czym miejsca pracy uważa się
związane z nową inwestycją, jeżeli zostały utworzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia jej
zakończenia,”;
2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ogólny limit pomocy de minimis w kwocie 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu
drogowego towarów) określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 należy traktować, jako
maksymalne wsparcie dla jednego przedsiębiorstwa.”;
3) § 12 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 3b i 3c otrzymują brzmienie:
„1) dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa /rozszerzeniu oferty usługowej – pomocy udziela się pod
warunkiem, że nowe produkty /usługi nie są takie same lub podobne w porównaniu z dotychczasowymi,
2) zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie –
pomocy udziela się pod warunkiem, że zmiana jest związana z procesem produkcyjnym, nie zaś z samym
produktem,
3) nabyciu przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił –
pomocy udziela się pod warunkiem, że:
3b) transakcja między zbywcą, a nabywcą przedsiębiorstwa odbyła się na warunkach rynkowych,
3c) nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych środków trwałych nie jest taka
sama jak działalność prowadzona w przedsiębiorstwie przed nabyciem bądź podobna do tej działalności.”;
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4) § 13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykorzystywanie nowej inwestycji wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,”;
5) § 15 ust. 2 pkt 2, 3 i 10 otrzymują brzmienie:
„2) wszystkie zaświadczenia o uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis, de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie – niezależnie od formy i źródła tej pomocy – pod uwagę należy wziąć w/w
pomoc jaką wnioskodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” stanowiący
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) –
dotyczący pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 2,
10) oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie powstało poprzez przekształcenie, przejęcie, podział, bądź
połączenie innych podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy Lubsko,”;
6) § 16 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kwoty pomocy de minimis otrzymanej na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 oraz kwoty
pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie bądź pomocy innej niż de minimis otrzymanej przez
przedsiębiorstwo w różnych formach i z różnych źródeł na realizację tej samej inwestycji - uzyskanych
w okresie trwania zwolnienia,”;
7) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu monitorowania warunków oraz wielkości udzielonej pomocy przedsiębiorca zobowiązany jest
w terminie 31 dni od zakończenia kolejnego roku zwolnienia złożyć:
1) informacje o utrzymaniu zwiększonego poziomu zatrudnienia na druku stanowiącym załącznik nr 5 do
uchwały,
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie oraz
3) informacje o pomocy innej niż de minimis, dotyczącej tego samego projektu inwestycyjnego, na który
udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały na druku stanowiącym część D załącznika do
rozporządzenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 3
- otrzymanych za rok objęty zwolnieniem, poprzedzający taką informacje, niezależnie od formy
i źródła tych pomocy, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takich pomocy,
4) deklaracje roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) za ostatni rok podatkowy
z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym,
5) inne dokumenty lub informacje na wezwanie organu udzielającego pomocy.”;
8) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z:
1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji – w odniesieniu do tych samych
kosztów inwestycji, kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz
2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w § 2 oraz pomocą de minimis
przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami Komisji do pomocy de minimis – otrzymaną przez
przedsiębiorcę z różnych źródeł (lokalnych, regionalnych, krajowych bądź wspólnotowych) i w różnych
formach w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy, tj. w roku, w którym
przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych.”;
9) § 21 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) sprawdza, czy udzielenie wnioskowanej pomocy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej wielkości
pomocy de minimis bądź intensywności pomocy innej niż de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo na
ten sam cel,
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3) ustala kwotę pomocy jaką może otrzymać przedsiębiorstwo od Gminy Lubsko oraz okres czasu
zwolnienia.”;
10) Załącznik Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszych zmian.
11) Załącznik Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszych zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.
§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku: www.bip.lubsko.pl

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/43/ 15
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 kwietnia 2015
roku

..........................................................................
( imię i nazwisko / pełna nazwa przedsiębiorstwa)

..........................................................................
..........................................................................

Burmistrz Lubska

( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

..........................................................................
Oświadczenie o wysokości zatrudnienia
Spełniając obowiązek wynikający z § 15 ust. 2 pkt 7 uchwały w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w
celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
oświadczam, że zatrudnienie w moim przedsiębiorstwie z ostatnich pełnych 12-tu miesięcy1
poprzedzających miesiąc, w którym zakończono nową inwestycję wynosi: ...........................
pracowników, co w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi
....................... etatów.
Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………..
(miejscowość, data)

……………..…………..…………………………..
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej
z podaniem stanowiska służbowego)

____________________________
1
Od liczby miejsc pracy utworzonych w ciągu 12-tu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zakończono
realizację inwestycji należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie czasu. Dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przyjmuje się
poziom zatrudnienia z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą poziom zatrudnienia liczy się od zera.
Do zatrudnionych zaliczamy: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub
mianowania, osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, finansowanych z
Funduszu Pracy (czyli współfinansowanych ze środków publicznych), osoby młodociane pracujące na
podstawie umowy o pracę (nie o naukę zawodu), osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji
służbowej, właściciela firmy, o ile świadczy pracę, osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym,
niezależnie od tego, ile przebywają na tym zwolnieniu, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim w
okresie przebywania na tym urlopie.
Do zatrudnionych nie zalicza się: osób wykonujących pracę nakładczą (potocznie: chałupniczą), uczniów
którzy zawarli z zakładem pracy umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy (czyli nie umowę o pracę), stażystów lub studentów uczestniczących w szkoleniu zawodowym na
podstawie umowy stażu lub szkolenia zawodowego, osób przebywających na urlopie bezpłatnym w
okresie przebywania na tym urlopie, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o
dzieło.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/43/15
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 kwietnia 2015
roku

..........................................................................
( imię i nazwisko / pełna nazwa przedsiębiorstwa)

..........................................................................
..........................................................................

Burmistrz Lubska

( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

..........................................................................

Informacja o stanie zatrudnienia
Spełniając obowiązek wynikający z § 17 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w
celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
oświadczam, że na dzień …..………….… roku stan zatrudnienia pracowników w
przedsiębiorstwie położonym w .......................... przy ul. ................................ w przeliczeniu
na pełne etaty wyniósł łącznie ...................... etatów, w tym ....................... etatów
pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją.
Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………..
(miejscowość, data)

Id: EFBEC3E5-361D-442B-998B-1061F8C11824. Podpisany

……………..…………..…………………………..
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej
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