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UCHWAŁA NR XVI/170/2016
RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/126/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 grudnia 2015 r. w
sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach
pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XI/126/2015 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„2) utworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć istniejący w okresie objętym zwolnieniem
oraz przez kolejne 24 miesiące przyrost liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie na podstawie
umowy o pracę, w porównaniu ze średnią liczbą osób zatrudnionych) w przedsiębiorstwie w okresie 12
miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy, z tym, że:
a) przy obliczeniu przyrostu odlicza się miejsca pracy zlikwidowane w okresie objętym zwolnieniem oraz
kolejnych 24 miesięcy,
b) liczbę zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu lub sezonowo należy wyrazić w części ułamkowej
liczby pracowników zatrudnionych w pełnych etatach w ciągu roku (część ułamkowa rocznej jednostki pracy);
c) w nowym przedsiębiorstwie przy obliczeniu przyrostu liczby pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, zamiast średniej liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy
poprzedzających fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy - należy
przyjąć stan zatrudnienia na dzień rozpoczęcia działalności na poziomie 0 etatów;
d) do pracowników nie zalicza się zatrudnionych na umowę o pracę pracowników młodocianych będących
w trakcie nauki zawodu.”
§ 2. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na
podstawie przepisów zmienionych niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Rady
(-) Marek Furman

