
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 78 
Rady Miasta Konina 

z dnia 25 marca 2015 roku 
 

w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją 
   

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym regionalna pomoc inwestycyjna udzielana 
moŜe być na podstawie 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 oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174 ze zm.). 

ZałoŜenia projektu uchwały przewidują udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej 
poprzez zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości związane z nową inwestycją lub 
z tworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji. Zaproponowane 
rozwiązania mają pozytywnie wpływać na długookresowy, gospodarczy rozwój Konina, tym 
bardziej Ŝe korzystający z pomocy zobowiązani są utrzymać nową inwestycję i nowe miejsca 
pracy przez minimum 3 lub 5 lat - w zaleŜności od wielkości przedsiębiorcy - od dnia 
zakończenia inwestycji lub dnia utworzenia miejsc pracy.  

Obowiązywanie niniejszej uchwały nie zmniejsza wpływów z bieŜącego podatku od 
nieruchomości moŜe jednak spowodować ograniczenie zwiększenia przyszłych wpływów 
Miasta Konina, których dokładny szacunek nie jest jednak moŜliwy. Na podstawie Uchwały 
Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku, regionalna pomoc inwestycyjna w 
postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nie została udzielona. 

Dotychczasowe przepisy prawa miejscowego, tj. Uchwała Nr 140 Rady Miasta 
Konina z dnia 19 września 2007 roku w sprawie udzielania przez miasto Konin pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją, oparte były na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.  
w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, które utraciło swą moc.  

Z uwagi na zmianę podstawy prawnej, udzielania przez samorząd terytorialny, 
zwolnień od podatku od nieruchomości, podejmuje się niniejszą uchwałę. 

 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 
 

 


