
UCHWAŁA NR XL/778/2021 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na 
inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi 

powierzchnia biurowa o wysokim standardzie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.1)), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 stycznia 2015r. 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 
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 297 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat nowo wybudowane budynki 
o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 1170), stanowiące inwestycję początkową, położone na terenie Gminy Kielce, w których co 
najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone na podstawie niniejszej uchwały stanowi regionalną 
pomoc inwestycyjną przyznawaną na inwestycję początkową. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w niniejszej uchwale 
oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. 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, zwanym dalej Rozporządzeniem” oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014r.). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
przekroczono maksymalną intensywność pomocy lub wartość pomocy określoną w § 11 Rozporządzenia, 
nie dłużej niż przez okres 3 lat. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1. Inwestycja początkowa – inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z założeniem nowego zakładu. 

2. Nowo wybudowany budynek – budynek, którego budowa zostanie rozpoczęta po dokonaniu przez 
przedsiębiorcę pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy; za nowo wybudowane budynki 
nie uważa się tych, które zostały rozbudowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane 
i wyremontowane. 

3. Powierzchnia biurowa o wysokim standardzie -  powierzchnia obejmująca pomieszczenia przeznaczone 
do wykonywania pracy umysłowej, która spełnia co najmniej sześć z poniższych kryteriów: 

1) posiada klimatyzację, 

2) wysokość pomieszczeń stanowi co najmniej 2,70m, 

3) posiada trzy oddzielne okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych i systemów 
komputerowych, 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2020r. poz. 1378 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia ogłoszona została w Dz.U. z 2020 r., poz. 2343 
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4) posiada system podnoszonych podłóg, 

5) posiada co najmniej podwójne szyby niskoemisyjne w całej powierzchni biurowej, 

6) posiada podwójne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napięcia, 

7) posiada kontrolę wilgotności powietrza, 

8) posiada windy szybkobieżne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021r, z tym, że prawa zwolnienia nabyte w czasie 
obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce 

 
 

Kamil Suchański 
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Uzasadnienie

Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1170) daje radzie gminy prawo do wprowadzania zwolnień przedmiotowych innych niż określone
w ustawie. Stosownie do art. 20b w/w ustawy, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie pomocy
publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Projekt uchwały umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej, która będzie udzielana na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. Z rozporządzenia tego wynika, że jeżeli uchwała rady gminy będzie przewidywała
udzielenie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, wówczas nie podlega notyfikacji
przez Komisję Europejską, jak również nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

W projekcie uchwały wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych
budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, w których co najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa
o wysokim standardzie.

Projekt uchwały zakłada, iż zwolnieniu nie będą podlegały budynki, które zostały rozbudowane,
odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane.

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe na uzyskanie
zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Firmy zaliczane do sektora nowoczesnych usług dla biznesu są zainteresowane ekspansją w miastach
regionalnych. Kluczowym czynnikiem jest jednak dostępność gotowych powierzchni biurowych
zapewniających bezpieczeństwo informatyczne, swobodę aranżacji wnętrza czy możliwość rozwoju firmy
w przyszłości. Według aktualnych danych w Kielcach, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym nie ma
nieruchomości biurowej typu openspace w wysokim standardzie, co uniemożliwia nie tylko wejście do Kielc
nowych firm usługowych, ale ogranicza plany rozwojowe firm już działających na naszym rynku pozbawiając
je możliwości relokacji do większego biura spełniającego kryteria dobrej lokalizacji (pod kątem transportu
publicznego), odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz efektywnych powierzchni biurowych.

Dotychczasowa uchwała w w/w zakresie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z nowelizacją
z dnia 11 grudnia 2020 r. powołanego na wstępie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2020 r., poz. 2343)
ogłoszoną 24 grudnia 2020 r. i wydłużeniem okresu jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r., zachodzi
konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków
biurowych.

Początkowym efektem dla budżetu Gminy Kielce będzie ubytek dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości za budynki powstałe w wyniku inwestycji początkowych, których oszacowanie obecnie nie jest
możliwe, natomiast w dalszej perspektywie nastąpi wzrost dochodów podatkowych wynikający ze zwiększenia
przedmiotów opodatkowania na terenie Miasta, które podlegają opodatkowaniu według najwyższych stawek.
Skutki finansowe dla budżetu Miasta wynikające z podjęcia przedmiotowej uchwały będą uzależnione od ilości
zgłoszeń inwestycji początkowych. Będą one częściowo rekompensowane wpływami do budżetu z tytułu
udziału w PIT i CIT, ponieważ przedsiębiorstwa będą generowały wyższe podatki odprowadzane za
pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Proponowane w uchwale ulgi podatkowe będą zatem stanowić bodziec
i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Kielc.

Z uwagi na zmianę okresu obowiązywania przepisów regulujących warunki i zasady udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, uchwała będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021r.
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