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Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 13 czerwca 2003 roku

w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie Gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. 
U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) 
art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –( tekst jednolity - Dz.U. z 2002r. 
Nr 9 poz.84 oraz Nr .200, poz. 1683)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się na okres do 3 lat z określonej części podatku od nieruchomości powierzchnię 
użytkową budynków lub ich części oraz powierzchnię gruntów związaną z działalnością 
gospodarczą przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy na następujących 
zasadach:
1) na nowo utworzonym miejscu pracy został zatrudniony bezrobotny mieszkaniec 

Gminy Baborów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 
zawartej na okres co najmniej 3 miesięcy,

2) warunek utworzenia miejsca pracy uważa się za spełniony jeżeli łączna liczba 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jest wyższa od średniego poziomu 
zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie,

3) nowe miejsca pracy zostały utworzone po dniu 1 września 2003 r,
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 wynosi:

1) za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 80 złotych miesięcznie obniżenia należnego 
podatku od nieruchomości,

2) za utworzenie każdego następnego miejsca pracy powyżej 5 – 120 zł miesięcznie 
obniżenia należnego podatku od nieruchomości,

jednakże miesięczna kwota zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości nie 
może przekroczyć 80 %  kwoty należnego podatku obliczonego w skali jednego 
miesiąca.

3. Zwolnienie z podatku następuje od miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o 
zwolnienie z podatku od nieruchomości i spełnił warunki do uzyskania zwolnienia.

4. Zwolnienie z podatku odliczane jest za okres utrzymywania miejsc pracy nie dłuższy 
jednak niż 3 lata,

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć wniosek zawierający:
1) przedmiot prowadzonej działalności
2) określenie nieruchomości, na której prowadzone jest działalność,
3) liczbę zatrudnionych,
4) oświadczenie o ilości nowozatrudnionych bezrobotnych mieszkańcach Gminy 

Baborów na nowoutworzonych miejscach pracy,
5) okres wnioskowanego zwolnienia,

2. Do wniosku Przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
1) deklaracje rozliczeniowe ( formularz ZUS DRA) z 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku,
2) potwierdzenie oddziału ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia nowozatrudnionych 

pracowników o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1 (formularz ZUS ZUA),



3) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji  działalności gospodarczej 
(nie dotyczy przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Baborowie)

4) zaświadczenie o niezaleganiu w należnych opłatach i podatkach na rzecz właściwego 
Urzędu Skarbowego i ZUS,

5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 3.

1. W celu udokumentowania uprawnienie do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest 
przedłożyć Burmistrzowi comiesięcznie:
1) deklarację rozliczeniową (formularz ZUS DRA)
2) raport imienny za ubezpieczonych (RCA lub RNA)
3) dowód wpłaty lub zaświadczenie, potwierdzające niezaleganie z opłatami w stosunku 

do instytucji określonych w § 2 ust 2 pkt 4,
4) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w stosunku do pracowników firmy.

2. Dokumenty o których mowa w ust 5 składa się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4.

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości cofa się w przypadku:
1) niedotrzymania przez przedsiębiorcę terminu przedłożenia dokumentów o którym 

mowa w § 3 ust 2,
2) likwidację wszystkich nowoutworzonych miejsc pracy lub zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy tych pracowników,
3) nieterminowego uiszczania należności na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego, 

ZUS oraz pracowników firmy,
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości zmniejsza się proporcjonalnie:

1) do ilości zlikwidowanych miejsc pracy
2) do ilości miejsc pracy na których zmniejszeniu uległ wymiar czasu pracy.

3. Zwolnienie cofa się lub zmniejsza od następnego miesiąca po miesiącu w którym 
nastąpiło zdarzenie określone w ust 1 i 2.

§ 5.

1. Przedsiębiorca, któremu udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany 
jest do pisemnego powiadomienia o zmianie warunków na podstawie których udzielono 
przedmiotowego zwolnienia, w terminie 7 dni od daty tej zmiany.

2. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust 1, bądź przedłożenie nieprawdziwych 
informacji o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia będzie skutkowało 
cofnięciem zwolnienia w całości i egzekucją należnego podatku naliczonego na zasadach 
ogólnych od miesiąca w którym nastąpiła zmiana.

3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zwolnienie z podatku od nieruchomości w trybie ust 2, 
może ubiegać się o kolejne zwolnienie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wydania 
decyzji o cofnięciu zwolnienia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7.

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