
 
 

UCHWAŁA NR XXX/148/2020 
RADY GMINY BORKI 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.. z 2020 r. poz. 713 t.j.), w związku z art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) - Rada Gminy Borki uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Zwalnia się w 10 % od podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej za każde utworzenie przez podatnika będącego przedsiębiorcą, 
nowego miejsca pracy. 

§ 2. Maksymalne zwolnienie w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50 % wartości  podatku od 
nieruchomości za budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę.  

§ 3. Maksymalna kwota zwolnienia podatku od nieruchomości za budowle i budynki lub ich części oraz 
grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym 
nie może przekraczać 10000 zł.  

§ 4.  Przez utworzenie nowego miejsca pracy należy rozumieć (łącznie): 

1) miejsce pracy utworzone od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego  - w przeliczeniu na pełne 
etaty; 

2) nowe miejsce pracy, które będzie utrzymane przez okres co najmniej roku od ich utworzenia. 

§ 5. W umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy wskazana jest gmina Borki lub miejscowości na 
terenie gminy Borki. 

§ 6.  Pomoc w ramach programu jest pomocą de minimis. 

§ 7. 1.   Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 

2. Wartość pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą wraz z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w okresie 
bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 
równowartość 200 000 EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie drogowego 
transportu towarów 100 000 EUR. 

3. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia Komisji (UE) 
oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis. 
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4. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis, 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub kwotą pomocy, a łączna 
wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy 
ustalonej pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
grupowych lub w decyzji Komisji. 

§ 8.  Podatnik ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis winien przedłożyć do dnia 31 stycznia: 

1) deklarację na podatek od nieruchomości lub jej korektę na dany rok podatkowy lub informację w sprawie 
podatku od nieruchomości lub jej korektę; 

2) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy; 

3) informację o innej pomocy publicznej oraz o wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną 
inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na właściwym formularzu; 

4) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia/oświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik 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; 

5) informację i dokumenty, 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 (Dz. U. 
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

6) oświadczenie o charakterze i zakresie prowadzonej działalności, lokalizacji wykonywanej działalności 
i kategorii podmiotów korzystających z usług wykonywanych przez podatnika; 

7) informację o utrzymaniu miejsca pracy przez okres co najmniej roku od jego utworzenia; 

8) informację o stanie średniorocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Borki w roku 
poprzedzającym rok podatkowy, w którym przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy. 

§ 9. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w ramach niniejszego programu jest zobowiązany do 
przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji 
niezbędnych do jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

§ 10. 1.  Przedsiębiorca korzystający z pomocy w ramach niniejszego programu zobowiązany jest: 

1) po zakończeniu roku, w którym utworzono nowe miejsca pracy, tj. do dnia 20 stycznia przedłożyć 
kserokopię sprawozdania o pracujących, czasie pracy lub inne dokumenty potwierdzające średnioroczne 
zatrudnienie na dzień 31 grudnia roku, w którym uzyskano pomoc; 

2) po zakończeniu roku, w którym utrzymano nowe miejsca pracy, tj. do dnia 20 stycznia, przedłożyć 
dokumenty potwierdzające stan średniorocznego zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku, w którym 
utrzymano nowe miejsca pracy; 

3) składać wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis otrzymanej w okresie korzystania 
z pomocy w ramach niniejszego programu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, oraz 
informację o pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis udzielana 
na podstawie przedmiotowego programu. 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków 
uprawniających do korzystania z pomocy w ramach niniejszego programu, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności powodujących utratę ww. warunków. 

3. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego programu, organ udzielający 
pomocy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de 
minimis. 

4. Jeżeli, w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości budowli i budynków lub ich części oraz 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy w trybie niniejszego programu,  nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy, 
pomoc nie może zostać udzielona nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu. 
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5. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w ramach niniejszego programu traci do niej prawo za cały okres 
jeżeli nie utrzymał nowo utworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w § 4 pkt 2. 

6. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 
10 lat od dnia jej udzielenia. 

§ 11. Program będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2030. 

§ 12.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik jest zobowiązany do złożenia odpowiednio 
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub nowej informacji w sprawie podatku od nieruchomości 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych okoliczności, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

§ 13.  Traci moc uchwała Nr XXIX/142/2020 Rady Gminy Borki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
w ramach pomocy de minimis. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 15.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki. 

§ 16.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Borki 

 
 

Danuta Ewa Kucio 
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