
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

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 XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 
2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r., nr 84, poz. 2863), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych Uchwałą nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 1618). 

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

1) §2 Uchwały nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/325/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.”;

2) § 3 Uchwały nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/325/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, który stanowi: 

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie oraz 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych sołectwach”;

3) § 4 Uchwały nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/325/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, który stanowi: 

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

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 XXXVIII/325/2005 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 7 grudnia 2005 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej

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, póz. 84 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady zwolnień od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów na których 
wybudowano budynek (dokonano inwestycji), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym 
warunki jakie muszą spełniać nieruchomości, na których dokonuje się takiej zabudowy. 

§ 2. 1. Wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 

1) nieruchomość będąca przedmiotem zwolnienia stanowi własność podmiotu, który nie wcześniej niż 
1 stycznia 2006 r. ukończył jej zabudowę, 

2) zabudowa nieruchomości związana jest z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, 

3) nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność 
gospodarczą, w tym jako tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej lub tereny zabudowy usługowej lub też 
objęta jest decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie, o którym mowa, 

4) nieruchomość została zabudowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynkiem, 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

5) budynek, o którym mowa w pkt 4 został oddany do użytku, a termin oddania do użytku był 
nie wcześniejszy niż 1stycznia 2006 r. na podstawie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli takie pozwolenie było wymagane, albo na podstawie innych zezwoleń wymaganych 
przepisami prawa, 

6) budynek użytkowany jest dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, 

7) w budynku mieści się zakład pracy, pełniący funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, 
zatrudniający pracowników. 

2. Zwolnienia nie stosuje się do nieruchomości, które zostały zabudowane w wyniku przebudowy, 
modernizacji lub remontu budynku. 

3. Zwolnienia nie stosuje się do nieruchomości, których własność została przeniesiona na rzecz innego 
podmiotu po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez zbywającego albo rozpoczęciu przez 
niego użytkowania, gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

4. Zwolnienia nie stosuje się również do nieruchomości, które z powodu przekształcenia (przejęcia, łączenia 
itp.) stały się własnością innego podmiotu. W takim przypadku nowy podmiot traci prawo do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości w następnym miesiącu po miesiącu, w którym nastąpiło przekształcenie 
przedsiębiorstwa i przeniesienie własności obiektu budowlanego. 

5. Przez zabudowę nieruchomości należy rozumieć wzniesienie budynku zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 

§ 3. 1. Zwolnienie - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 - obejmuje: 

1) w I roku: 

a) 50 % powierzchni budynku, spełniającego warunki określone w § 2, 
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b) 50 % powierzchni gruntu, na którym bezpośrednio został wzniesiony budynek, zgodnie z warunkami 
określonymi w § 2; 

2) w II roku: 

a) 25 % powierzchni budynku, spełniającego warunki określone w § 2, 

b) 25 % powierzchni gruntu, na którym bezpośrednio został wzniesiony budynek, zgodnie z warunkami 
określonymi w § 2. 

2. W przypadku zatrudnienia 10 osób w zakładzie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, ustalony 
w ust. 1 procent powierzchni zwolniony od podatku od nieruchomości zostaje podwyższony: 

a) w I roku zwolnienia o 25 %, 

b) w II roku zwolnienia o 10 %. 

3. W przypadku zatrudnienia większej liczby osób niż ustalona w ust. 2 lub zwiększenia zatrudnienia 
w okresie korzystania ze zwolnienia, o kolejne osoby ponad liczbę osób określonych w ust. 2, uzyskuje się 
dodatkowe zwolnienie. W takim przypadku wielkość powierzchni objętej zwolnieniem, o której mowa w ust. 1 i 
2 rośnie: 

a) w I roku zwolnienia o 5 % za każdą dodatkowo zatrudnioną osobę, na warunkach określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 7, nie więcej jednak niż do 90% powierzchni, 

b) w II roku zwolnienia o 2,5% za każdą dodatkowo zatrudnioną osobę, na warunkach określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 7, nie więcej jednak niż do 50% powierzchni. 

§ 4. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek. Okres zwolnienia wynosi 2 lata, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

2. W przypadku zwiększenia zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 3, 
dodatkowe zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie 
złożony odpowiedni w tym zakresie wniosek. Prawo do dodatkowego zwolnienia ustaje, z zastrzeżeniem 
ust. 6 po upływie 2, lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

3. Z wnioskiem o udzielenie zwolnienia może wystąpić podmiot, który nie posiada żadnych zaległości 
z tytułu podatków i opłat lokalnych przysługujących Gminie Proszków. 

4. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa § 2, 
w szczególności: 

1) zgłoszenie do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) potwierdzający zatrudnienie osób, o których mowa 
§ 2 ust. l pkt 7 oraz § 3 ust. 2 i 3, z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie, 

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie dotyczy 
podmiotów wpisanych do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie), wydany nie później niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku, 

3) odpis księgi wieczystej, wydany nie później niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku, 

4) odpis decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obiektu 
budowlanego, będącego przedmiotem zwolnienia, 

5) odpis pozwolenia na użytkowanie lub innego zezwolenia na rozpoczęcie używania budynku, będącego 
przedmiotem zwolnienia, jeżeli był wymagany. 

5. Przez cały okres obowiązywania zwolnienia od podatku od nieruchomości podmiot zobowiązany jest do 
utrzymania zadeklarowanych we wniosku stanowisk pracy oraz składania Burmistrzowi Prószkowa: 

1) co 6 miesięcy - zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu 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 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 
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6. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości ustaje w razie zaprzestania spełniania warunków 
określonych w niniejszej uchwale. 

7. Utrata prawa do zwolnienia następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustaje prawo do 
zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

8. W razie zaprzestania spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, podmiot 
zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, zawiadomić Burmistrza Prószkowa, 
składając odpowiednie oświadczenie. 

§ 41.1) Do pomocy udzielanej na podstawie uchwały znajdują zastosowania przepisy o pomocy de minimis, 
w tym rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L z 2006 r., Nr 379, poz. 5). 

§ 5. Uchwała nie wyłącza stosowania przepisów innych uchwał w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, z tym że do spraw, do których zastosowanie znalazła uchwała Nr XV/113/2003 Rady Gminy 
Proszków z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 
16, poz. 404) nie ma zastosowania przepis § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

2.2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. 

1) § 41 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/156/2012 z dnia 11 października 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opols. z 2012 r., poz. 
1618) zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 5 grudnia 2012 r.

2) Zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały o której mowa w odnośniku 1.
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