UCHWAŁA NR 291
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy na terenie Miasta Konina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20 d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 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) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Miasta Konina § 7 pkt. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „nabędzie, w trakcie korzystania ze zwolnienia,
zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wobec budżetu
Miasta Konin w momencie zakończenia nowej inwestycji oraz w trakcie korzystania ze zwolnienia, w sytuacji,
gdy okres zalegania ze spłatą zobowiązań nie przekracza dwóch miesięcy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatników, którzy nabyli prawo do zwolnień na
podstawie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 291
Rady Miasta Konina
z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina, podatnik traci prawo do zwolnienia od
podatku od nieruchomości od dnia jego uzyskania, gdy powstanie w trakcie korzystania ze zwolnienia
zaległość z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wobec
budżetu Miasta Konina. Nie ma przy tym znaczenia, czy opóźnienie wynosi 1 dzień, miesiąc czy dłużej
- w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z zaległością podatkową. Taki zapis w uchwale nie
przewiduje możliwości (w uzasadnionych przypadkach) odstąpienia od stwierdzenia utraty prawa do
dalszego korzystania z dobrodziejstw uchwały. Proponowana zmiana do uchwały pozwala na takie
odstąpienie pod warunkiem, że zaległość nie będzie przekraczała dwóch miesięcy.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

