
OBWIESZCZENIE NR 77/XXXIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto 

Elbląg

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XI/222/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie 
nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 4750) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XIII/290/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych 
inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg.

2. Traci moc Obwieszczenie Nr 25/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1694



Załącznik do Obwieszczenia Nr 77/XXXIII/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR XI/222/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na 

wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), w związku z §1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz 

pomoc na infrastrukturę lokalną (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 174) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 878), Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. 

U.UE.L.2014.187.1), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się na obszarze Gminy Miasto Elbląg zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców, stanowiące pomoc regionalną na wsparcie nowych inwestycji, udzielaną zgodnie 

z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE.L.2014.187.1) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 878).  

§ 2.  1.  Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność 

w sektorze handlu oraz w przypadkach wymienionych w § 6 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 878).  

2.  Z pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale nie mogą skorzystać właściciele przedsiębiorstw 

zlikwidowanych w okresie 2 lat przed datą złożenia wniosku. 

§ 3.  1.1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane lub rozbudowane w związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których 

utworzono nowe miejsca pracy. 

2.2Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, zakupione 

po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Nr XIII/290/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 

na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 990), która 

weszła w życie 17 marca 2016 r. oraz uchylony, Uchwałę Nr 0102-548/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2015 roku. 
2 W brzmieniu ustalonym w §1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz uchylony przez Uchwałę Nr0102-548/15, 

o której mowa w odnośniku 1. 
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3.3Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, zakupione po wejściu w życie uchwały. 

4.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 przysługuje na okres od 3 do 6 lat po spełnieniu 

warunków określonych w § 4 niniejszej Uchwały”. 

§ 4.  1.  Zwolnienie, o którym mowa w § 3 uzależnione jest od liczby utworzonych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją i przysługuje na okres:  

1)  3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy, 

2)  4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy, 

3)  5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy, 

4)  6 lat w przypadku utworzenia od 21-30 nowych miejsc pracy. 

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 dnia następującego po miesiącu, w którym 

przedsiębiorca spełnił warunki uprawniające do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Elblągu Marek Pruszak. 

 

 

 
Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Elblągu 

  

Marek Pruszak 

 

 

                                                           
3 W brzmieniu ustalonym w §1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz uchylony przez Uchwałę Nr0102-548/15, 

o której mowa w odnośniku 1. 
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