
  UCHWAŁA NR XL/332/2006 
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 r. 
 
 

 
w sprawie: zwolnie� od podatku od nieruchomo�ci na terenie miasta i gminy Wolsztyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorz�dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi 
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) 
u c h w a l a  s i �, co nast�puje: 
 

§ 1. 
 
Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci grunty, budynki lub ich cz��ci, budowle lub ich cz��ci  
zaj�te na potrzeby zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci, a wykorzystywane na: 

1) �łobki i przedszkola 
2) domy opieki społecznej 
3) muzea nie rejestrowane 
4) odpłatn� działalno�� po�ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie. 
5) biblioteki publiczne 
6) potrzeby upowszechnienia kultury realizowane poprzez �wietlice i domy kultury. 

 
§ 2. 

 
1. Maj�c na wzgl�dzie wspieranie nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Wolsztyn 

zwi�zanych z tworzeniem przez przedsi�biorców nowych, stałych miejsc pracy, ustala 
si� zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci w odniesieniu do budynków lub ich cz��ci 
na okres 12 miesi�cy, po spełnieniu warunków okre�lonych w niniejszej uchwale.  

2. Ilekro� w uchwale jest mowa o:  
− „przedsi�biorcy” –  rozumie si� przez to przedsi�biorc� w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807) 

− „stałym miejscu pracy” – nale�y przez to rozumie� nowe stanowisko pracy, na 
którym zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba na podstawie umowy o prac� w 
wymiarze pełnego etatu przez co najmniej 12 miesi�cy ponad przysługuj�cy 
okres zwolnienia. 

 
§ 3. 

 
Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci: 

1) budynki lub ich cz��ci zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodarczej, z wył�czeniem 
działalno�ci handlowej, przez przedsi�biorców podejmuj�cych po raz pierwszy 
działalno�� na terenie gminy; 

2) nowo nabyte budynki lub ich cz��ci przeznaczone do prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, z wył�czeniem działalno�ci handlowej, 

3) nowo wybudowane budynki lub ich cz��ci wykorzystywane na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej, z wył�czeniem działalno�ci handlowej, 



4) budynki lub ich cz��ci, w których doszło do poszerzenia działalno�ci gospodarczej, z 
wył�czeniem działalno�ci handlowej. 

 
§ 4. 

 
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje pod warunkiem utworzenia nowych miejsc 

pracy. 
2. Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci 50 m² budynków lub ich cz��ci na okres 12 

miesi�cy za ka�de utworzone nowe stałe miejsce pracy.  
3. Warunek utworzenia nowych stałych miejsc pracy uwa�a si� za spełniony, je�eli: 

1) inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pełnym 
wymiarze  czasu w zwi�zku ze zrealizowaniem tej inwestycji; 

2) co najmniej 50 % nowo zatrudnionych stanow� pracownicy z terenu Gminy 
Wolsztyn  

4. Za przedsi�biorców podejmuj�cych po raz pierwszy działalno�� na terenie Gminy 
Wolsztyn nie uwa�a si� podmiotów gospodarczych, które powstały poprzez 
przekształcenie b�d� poł�czenie innych przedsi�biorców z terenu gminy. 

 
§5.  

 
Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci na okres jednego roku nowo wybudowane budynki lub 
ich cz��ci oraz budowle wykorzystywane na prowadzenie działalno�ci gospodarczej, zwi�zane z 
rozpocz�ciem nowej działalno�ci gospodarczej lub stanowi�ce zwi�kszenie dotychczasowej 
powierzchni zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�.  
 

  § 6. 
 
 Zwolnienia udzielone na podstawie niniejszej uchwały przysługuj� w podatku od nieruchomo�ci 
do wysoko�ci nale�nego w danym roku podatku. 
 

§ 7. 
 

1. Ł�czny okres zwolnienia, o którym mowa w §3, § 4  i § 5 nie mo�e przekroczy� 24 
miesi�cy. 

2. Przez cały okres korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 i § 4 podatnik 
zobowi�zany jest do składania w Urz�dzie Miejskim, bez wezwania nast�puj�cych 
dokumentów: 

1) do ko�ca ka�dego kwartału – informacji o stanie zatrudnienia potwierdzonej przez 
ZUS, 

2) co 6 miesi�cy – za�wiadcze� o niezaleganiu w opłacaniu składek za 
zatrudnionych pracowników podlegaj�cych ubezpieczeniom 

 
§ 8. 

  W terminie do ko�ca miesi�ca poprzedzaj�cego uprawnienie do zwolnienia, o którym mowa w 
§ 3 i § 4 podatnik przedkłada w Urz�dzie Miejskim w Wolsztynie ni�ej wymienione dokumenty: 

1) informacje o firmie, w tym: 
- rodzaj podstawowej działalno�ci wg PKD, 

2) dowód uko�czenia inwestycji i oddania do u�ytkowania,  
3) dowód zatrudnienia nowych pracowników na nowych stanowiskach pracy: 

- o�wiadczenie o stanie lub o zmianie stanu zatrudnienia,  
- kserokopie deklaracji miesi�cznych ZUS DRA z ostatnich trzech miesi�cy, 



- imienn� list� nowozatrudnionych pracowników z podaniem miejsca zamieszkania,   
4)  informacje o pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadz�cy działalno�� 

gospodarcz� z ró�nych �ródeł i w ró�nych formach, w okresie ostatnich 3 lat 
poprzedzaj�cych zło�enie wniosku, w tym za�wiadczenia o pomocy de minimis. 

 
 

§ 9. 
 

1. Przedsi�biorca zobowi�zany jest zawiadomi� pisemnie organ podatkowy o wyst�pieniu 
okoliczno�ci maj�cych wpływ na zmian� w podatku od nieruchomo�ci  w terminie 14 dni 
od ich zaistnienia. 

2. Przedsi�biorca zobowi�zany jest do zawiadomienia w terminie 14 dni organ podatkowy o 
utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci.   

3. Przedsi�biorca, który utracił warunki do zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci, 
uiszcza nale�ny podatek za okres zwolnienia wraz z odsetkami w wysoko�ci odsetek za 
zaległo�ci podatkowe.    

4. Przedsi�biorca, który wprowadził organ podatkowy w bł�d, co do spełnienia warunków, 
od których uzale�nione jest zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci, traci prawo do tego 
zwolnienia za cały okres zwolnienia. Podatek za okres utraty zwolnienia nale�ny jest 
wraz z odsetkami w wysoko�ci odsetek za zaległo�ci podatkowe. 

 
§ 10. 

 
 Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, § 3, § 4 i § 5 niniejszej uchwały stanowi� pomoc de 
minimis, o której mowa w art. 2 Rozporz�dzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 
2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10  z 13 stycznia 2001 r.) i s� udzielane do wysoko�ci 
równowa�nej w złotych polskich kwocie 100.000 EUR brutto. 
 

 
§ 11. 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Wolsztyna. 
 
§ 12. 
 

Traci moc uchwała Nr XIII/102/2003 z dnia 5 grudnia 2003 w sprawie: zwolnie� od 
podatku od nieruchomo�ci.  

 
§ 13 . 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 

  


