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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 2244) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro - Park Mielec w Lublinie (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 1253 i 1831) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną w zakresie
podatku od nieruchomości w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę
lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 297, z późn. zm.).”;
2) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, Nr 254 poz. 1704,
Dz. U. z 2016 r. poz. 238, Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
rozporządzenia;”;
3) w § 4 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) oświadczenie potwierdzające, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana
inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie
wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat
od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 7 do uchwały.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku poniesienia przez beneficjenta pomocy niższych kosztów niż zadeklarowane w zgłoszeniu,
o którym mowa w § 3, wartość pomocy w formie zwolnienia zostanie obniżona do poziomu określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
na lata 2014-2021 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878, Dz. U. z 2020 r. poz. 2136).”;
5) w § 8 wyrazy „obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „obowiązuje do dnia
31 grudnia 2021 r.”;
6) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Lublin, dnia ..............................................…
.................................................................……..
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................…
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Wydział Podatków
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie dokonałem przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja
początkowa, której dotyczy wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, w ciągu dwóch lat
poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuję się, że nie dokonam takiego przeniesienia
przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.

………………………………………………….
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr 108/V/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Rada Miasta Lublin zwolniła od podatku od
nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną
udzielaną w zakresie podatku od nieruchomości w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz
portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297) i może być stosowane do 31.12.2020 r.
Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących pomocy publicznej,
które wygasają z końcem 2020 r. W ramach tych działań KE podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania
wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (2013/C 209/01) (Dz. Urz. UE C 209/1
z 23.7.2013 r.) oraz rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1
z 26.6.2014 r. z późn. zm.). Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014--2020 zostały przedłużone
o jeden rok i będą obowiązywały do końca 2021 r.
W związku z powyższym Rada Ministrów dokonała zmiany rozporządzenia z dnia 30.06.2014 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 -2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 878, Dz.U. z 2020 r.
poz. 2136), w którym wydłużono jego obowiązywanie do dnia 31.12.2021 r. Jednocześnie obecnie jest
procedowane rozporządzenie zmieniające ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.,
w którym przedłuża się jego obowiązywanie także do dnia 31.12.2021 r. (w przypadku gdy do dnia
17.12.2020 r. rozporządzenie nie wejdzie w życie projekt niniejszej uchwały zostanie wycofany z obrad
Rady Miasta Lublin).
Mając n.a uwadze powyższe zmiany w rozporządzeniach Rady Ministrów, przygotowano projekt
zmiany uchwały nr 108/V/2015, w którym zaproponowano przedłużenie jej obowiązywania do dnia
31.12.2021 r.
W projekcie uchwały zaktualizowano publikację przepisów prawnych dotyczących pomocy
publicznej (pkt 1, 2 i 4 niniejszej uchwały). Ponadto zmieniono zapis w§ 1 ust. 1 pkt 7 uchwały
nr 108/V/2015 oraz załącznik nr 7 do tej uchwały (pkt 3 niniejszej uchwały), zgodnie ze zmianą zawartą
w projekcie rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.
W projekcie uchwały proponuje się wejście w życie przedmiotowej uchwały z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (zgodnie
z generalną zasadą ogłaszania aktów normatywnych). Przesłanką do wprowadzenia takiego trybu wejścia
w życie uchwały jest konieczność zachowania ciągłości udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom, na
podstawie uchwały nr 108/V/2015, co będzie z korzyścią dla podatników. Zastosowanie takiego trybu
wejścia w życie jest zgodne z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.).
W okresie obowiązywania uchwały nr 108/V/2015 ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
skorzystało 12 podatników, na łączną kwotę 11.913.132,17 zł.
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