
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/113/2003 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2003 r. 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., nr 16, poz. 404), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą nr XLIX/408/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 października 2006 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiebiorców prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2006 r., nr 89, poz. 2613); 

2) Uchwałą nr VIII/75/200 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r., nr 59, poz. 1848); 

3) Uchwałą nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą na 
terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2012 r., poz. 1619).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) §2 oraz §3 ust.1 i 2 Uchwały nr XLIX/408/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 października 2006 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2006 r., nr 89, poz. 2613), które 
stanowią: 

- „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.”, 

- „§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.”, 

- „§ 3.2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. ”;

2) §2 oraz §3 ust.1 i 2 Uchwały nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r., nr 59, poz. 1848), które stanowią: 

- „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.”, 

- „§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.”, 

- „§ 3.2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. ”.

3) §2 oraz §3 ust.1 i 2 Uchwały nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2012 r., poz. 1619), które stanowią: 

- „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.”, 

- „§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.”, 

- „§ 3.2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. ”.
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3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr XV/113/2003 

Rady Gminy Prószków

z dnia 29 grudnia 2003 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Prószków.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zwolnienie dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy 
Prószków w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na 
następujących zasadach: 

a) za utworzenie od jednego do dziesięciu nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje na okres, przez który 
utrzymuje to miejsce pracy, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, częściowe zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w kwocie 200,00 zł miesięcznie za każde nowo utworzone miejsce pracy, 

b) za utworzenie każdego następnego nowego miejsca pracy powyżej dziesięciu, przedsiębiorca uzyskuje na 
okres 3 lat częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 300,00 zł miesięcznie za każde nowo 
utworzone miejsce pracy. 

2.1) Za nowo utworzone miejsce pracy uważa się stanowisko pracy, na którym zatrudniony jest pracownik 
w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

3. Dla podmiotów aktualnie prowadzących działalność gospodarczą jako wyjściowy stan zatrudnienia, ponad 
który ustala się liczbę nowych miejsc pracy, przyjmuje się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym 
wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, od którego przysługuje zwolnienie, a w przypadku krótszego okresu istnienia 
podmiotu najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony w okresie od miesiąca, w którym został utworzony dany podmiot do miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje zwolnienie. 

4. Dla podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym miesiącu, 
w którym składają wniosek, o którym mowa w ust. 6 jako wyjściowy stan zatrudnienia, ponad który ustala się 
liczbę nowych miejsc pracy, przyjmuje się stan zerowy. 

5. O zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy utworzyli nowe 
miejsca pracy po dniu 1 stycznia 2004 r. 

6. Udzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złoży wniosek w związku ze spełnieniem 
warunków do uzyskania częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonych niniejszą uchwałą. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca winien dołączyć następujące dokumenty: 

a) deklarację rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
z potwierdzeniem złożenia jej w ZUS-ie (nie dotyczy nowo powstałych przedsiębiorców), 

b) zgłoszenie do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy 
z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie, 

1) Zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLIX/408/2006 z dnia 26 października 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2006 r., nr 89, 
poz. 2613 zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 28 grudnia 2006 r.
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c) aktualny wypis z Rejestru przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie dotyczy 
podmiotów wpisanych do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej w Urzędzie Gminy 
w Prószkowie), 

d)2) oświadczenie pracownika potwierdzające zatrudnienie go na czas nieokreślony oraz w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

§ 2. 1. Miesięczna kwota częściowego zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości nie może 
przekroczyć 80 % kwoty należnego podatku, obliczonego w skali jednego miesiąca. 

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stosuje się w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy 
w handlu hurtowym i detalicznym, w działalności ubezpieczeniowej, bankowej i pośrednictwa finansowego, 
jeżeli stan zatrudnienia w ciągu roku poprzedzającym złożenia wniosku był niższy niż 5 etatów. 

3. Przedsiębiorców korzystających z preferencji PFRON - w związku z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem 
pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych i praktycznej nauki zawodu, zwolnienie, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, obniża się o 50%. 

§ 3. Przez cały okres obowiązywania zwolnienia w podatku przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania 
zadeklarowanych we wniosku stanowisk pracy oraz składania w Urzędzie: 

1) co 6 miesięcy zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków, do 
30 czerwca i do 31 stycznia każdego roku podatkowego, 

2) co 6 miesięcy zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu ze składką na ubezpieczenie 
społeczne za zatrudnionych pracowników, do 30 czerwca i do 31 stycznia każdego roku. 

3) informacji o stanie zatrudnienia - w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian, 

4)3) co 6 miesięcy - oświadczenie pracownika potwierdzające zatrudnienie go na czas nieokreślony oraz 
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres ostatnich 6 miesięcy oraz na dzień składania oświadczenia. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca traci prawo do częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w razie 
zaprzestania spełniania warunków określonych w niniejszej uchwale. 

2. Utrata prawa do zwolnienia następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano 
spełniania warunków do zwolnienia. 

3. W razie zaprzestania spełniania warunków do częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
przedsiębiorca zobowiązany jest, w ciągu 14 dni od zaistnienia tych okoliczności, zawiadomić organ podatkowy 
składając odpowiednie oświadczenie. 

§ 41.4) Do pomocy publicznej udzielanej na podstawie uchwały znajdują zastosowanie przepisy o pomocy de 
minimis, w tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5). 

§ 42.5) Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prószków. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

2) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie o której mowa w odnośniku 1.
3) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie o której mowa w odnośniku 1.
4) Dodany przez § 1 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr VIII/75/2007 z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Opols. 

z 2007 r., nr 59, poz. 1848) zmieniajacej niniejszą uchwałę z dniem 25 sierpnia 2007 r.
5) Dodany przez § 1 uchwały nr XXI/158/2012 z dnia 11 października 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2012 r., poz. 1619) 

zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 5 grudnia 2012 r.
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