
 

Lelów, dnia 16 marca 2022 r. 

Fn. 3120.1.2022 

 

Pan 

Władysław Jaworski 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lelów 

 

 

Zgodnie z przepisem § 10 uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Lelów 

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 

tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2019 r. poz.8926), Wójt Gminy Lelów składa Radzie Gminy Lelów 

sprawozdanie o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie  

tej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie 

o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie uchwały  

Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy  

w ramach pomocy de minimis. 

 

Uchwałą Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych 

miejsc pracy w ramach pomocy de mini mis (Dz. Urz. Woj Śl. z 2019 r.  

poz. 8926) zwolniono od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych  

w tej uchwale grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte  

na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe 

miejsca pracy na terenie gminy Lelów. 

Zgodnie z tym przepisem w roku 2021 jeden podatnik- GP NOWKOM  

Sp. z o.o. z siedzibą w Podlesiu, zwrócił się o zwolnienie z płatności podatku  

od nieruchomości za rok 2021 w ramach kontynuacji zastosowanego zwolnienia 

w roku 2020 w perspektywie 3 lat, w związku z utrzymaniem przez okres 
trwania zwolnienia zwiększonego stanu zatrudnienia. 
Podatnik zgodnie z art. 6 ust 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U z 2019r poz. 1170 ze zm.) zadeklarował podatek od nieruchomości  

na rok 2021 z posiadanych nieruchomości w kwocie 52 261,00 zł.  

Wnioskodawca został sklasyfikowany jako „mały przedsiębiorca „w związku  
z tym zastosowanie ma przepis § 3 ust.1 pkt b1 lit. b uchwały a zatem 
wymagane było spełnienie warunku zwolnienia - utworzenie co najmniej  
10 nowych miejsc pracy. Warunek zwolnienia został spełniony we wszystkich 
miesiącach 2021 r., gdyż liczba utrzymanych stanowisk pracy wahała  
się w przedziale od 18 do 23 zatrudnionych.  
Przedsiębiorca wykazał, że na utworzenie nowych miejsc pracy poniósł koszty 
zatrudnienia rozumiane jako trzyletnie koszty wynagrodzeń brutto oraz 
obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, 
pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych  
za m-ce styczeń- grudzień 2021 r. w kwocie 851 818,24 zł. 
Zgodnie z § 8 w/w uchwały podatnik przedłożył w terminie do dnia 28 lutego 

2022 r. wymagane przepisami przedmiotowej uchwał wszystkie niezbędne 

dowody, na podstawie których organ podatkowy uznał, że spełnione zostały 

wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości 

za rok 2021.  

Przedmiotem zwolnienia od podatku od nieruchomości były nieruchomości 
związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w roku 2021 r. a także 
utrzymaniem zatrudnienia z roku 2020. 



Przy zachowaniu wszystkich przesłanek określonych w niniejszej uchwale, 
podatnik z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz utrzymaniem przez 
okres trwania zwolnienia stanu zatrudnienia, uzyskał w roku 2021 zwolnienie  
z podatku od nieruchomości o wartości brutto 52 261,00 zł. Przedmiotowe 
zwolnienie zastosowano zgodnie z przepisanymi ustawy o pomocy publicznej 
jak również w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.). 
 
 


