
UCHWAŁA NR XXXII/315/2020 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2015 r. poz. 1633) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 7 ust. 2 tiret 10 otrzymuje brzmienie: 

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotycząc w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana 
pomoc de minimis – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) 

2. § 10 otrzymuje brzmienie: 

Wartość pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych 
formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de 
minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego źródła 
finansowania ryzyka. 

3. § 14 otrzymuje brzmienie: 

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie 
obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła 
(-)Tomasz Sobolewski
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXII/315/2020
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 grudnia 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło

W drodze uchwały nr VI/40/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie Gminy Miejskiej Koło, Rada Miejska Koła wprowadziła zwolnienie od podatku od
nieruchomości i określiła warunki jego uzyskania przez przedsiębiorców tworzących miejsca pracy
w ramach nowej inwestycji na obszarze Gminy Miejskiej Koło. Głównym zamierzeniem, przy
podejmowaniu niniejszej uchwały było zwiększenie atrakcyjności miasta Koła pod względem
inwestycyjnym oraz stworzenie dogodnych warunków dla nowych inwestorów.

W dniu 2 lipca 2020 r. przyjete zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 zmieniające m.in.
Rozporzadzenie (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108
Trakatu o funkcjonowaniu Unii Europiejskiej do pomocy de minimis, w odniesieniu do przedłużenia
okresu jego obowiązywania. Na podstawie wskazanego rozporzadzenia wydłużeniu - do dnia 31 grudnia
2023 r. uległ okres obowiązywania m.in. Rozporządzenia (UE) nr 1407/2013.
Ponadto, proponowane zmiany zapisów uchwały wynikają z konieczności dostosowania uregulowań w
niej zawartch w zakresie zasad kumulacji pomocy de minimis - do uregulowań prawa krajowego.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione stało się wydłużenie okresu obowiązywania uchwały
Nr VI/40/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących
pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło -
do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) projekt uchwały
przesłany został do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem zgłoszenia zastrzeżeń. Pismem
Nr DMP-1.530.741.2020 z dnia 09.12.2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zgłosił zastrzeżenia, które uwzględniono w przedłożonym projekcie uchwały.
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