
UCHWAŁA Nr 222 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących 

budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, 

położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie. 

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.) oraz art. 7 ust. 3, art. 20b 

i art. 20d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia z podatku od 

nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Konina, 

objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, 

przyjętym Uchwałą Nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r., na które 

poniesiono nakłady na remont elewacji. 

2. Wsparcie udzielane w ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje 

zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 

grudnia 2013 r.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 

r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 362 ze zm.). 

§ 2. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a) remoncie - należy przez to rozumieć remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 

b) elewacji - należy przez to rozumieć zewnętrzne ściany budynku wraz z 

występującymi na nich elementami i detalami architektonicznymi, w tym stolarka 

zewnętrzna (okna, drzwi), balkony,  

c) pozwoleniu na przeprowadzenie remontu - należy przez to rozumieć decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i wykonywanie remontu budynku lub 

jego części, jak również zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 

d) podatniku - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170  

ze zm.), 
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e) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę 

organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 

f) zwolnieniu – należy przez to rozumieć zwolnienie z podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 

Koninie, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-

2023, w których wykonano remont elewacji, 

g) rozpoczęciu remontu elewacji - należy przez to rozumieć: 

 datę rozpoczęcia robót, podaną na zawiadomieniu złożonym we właściwym 

organie - w przypadku gdy wydano decyzję o pozwoleniu na przeprowadzenie 

remontu lub 

 datę rozpoczęcia robót, podaną na zgłoszeniu o zamiarze wykonania remontu 

złożonym we właściwym organie - w przypadku braku wymogu uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu, 

h) nakładach na remont – należy przez to rozumieć udokumentowane koszty 

poniesione przez podatnika na remont elewacji budynku, w szczególności: koszty 

materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich; koszty wykonania 

wymaganej dokumentacji. Do nakładów na remont elewacji zalicza się także koszty 

poniesione na docieplenie ścian zewnętrznych, oświetlenie fasadowe. 

i) bieżącej konserwacji - należy przez to rozumieć wykonywanie czynności 

niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego lub jego części w odpowiednim 

stanie technicznym tak, aby nie ulegał pogorszeniu z powodu codziennej 

eksploatacji. 

§ 3. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone na obszarze 

rewitalizacji „Starówka” w Koninie, w odniesieniu do których, po spełnieniu warunków 

określonych w uchwale, zostanie przeprowadzony co najmniej remont elewacji 

frontowej. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, przysługuje po spełnieniu warunków 

określonych w niniejszej uchwale na okres nie dłuższy niż 10 kolejnych lat, począwszy 

od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym podatnik zgłosił 

zakończenie remontu elewacji budynku. Kwota zwolnienia za cały okres przysługiwania 

tego zwolnienia nie może przekroczyć: 

a) 30 tys. zł w odniesieniu do wniosków o skorzystanie ze zwolnienia, złożonych do 

dnia 31 grudnia 2024 r., 

b) 20 tys. zł w odniesieniu do wniosków o skorzystanie ze zwolnienia, złożonych 

w okresie od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2030 r. 

Jednocześnie kwota zwolnienia w danym roku nie może być wyższa niż jedna piąta 

ogólnej kwoty zwolnienia przysługującej podatnikowi z tytułu niniejszej uchwały.  

3. Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest poniesienie nakładów na remont 

elewacji po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zakończenie remontu elewacji 

przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały. 
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4. Wysokość zwolnienia udzielonego w ramach niniejszej uchwały nie może przekroczyć 

80% nakładów poniesionych na remont elewacji budynku, z tym że do nakładów tych 

wlicza się koszty poniesione po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Zwolnienie  

od podatku przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 

którym nastąpiło przekroczenie 80% wartości nakładów na remont elewacji budynku 

lub upłynął okres wymieniony w § 3 ust. 2 lub nastąpiło przekroczenie kwoty, o której 

mowa w § 3 ust. 2 lit. a lub b. 

5. Wysokość nakładów poniesiona na oświetlenie fasadowe zgodnie z ustaleniami 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może zostać w 100% 

wliczona w koszty poniesione na remont elewacji budynku po dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały.   

6. W przypadku, gdy koszty remontu elewacji zostały poniesione przez wspólnotę 

mieszkaniową, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.), zwolnienie od podatku od nieruchomości 

przysługuje do wysokości nakładów poniesionych na remont elewacji obliczonych 

proporcjonalnie do udziału podatnika w nakładach poniesionych na remont.  

§ 4. 

1. Zamiar korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości należy zgłosić na 

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, złożonym przed 

rozpoczęciem remontu. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) dokumentację pisemną potwierdzającą stan elewacji przed rozpoczęciem remontu -  

w tym szczegółową dokumentację fotograficzną całej elewacji budynku, a także 

dachu budynku, jeżeli remont dachu będzie wykonywany wraz z remontem 

elewacji, 

b) kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 

c) informację na temat przewidywanego kosztu prac remontowych i terminu jego 

zakończenia. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały 

jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie oraz 

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 ze zm.). 

3. W przypadku, gdy nieruchomość pozostaje we współwłasności, współużytkowaniu 

wieczystym lub współposiadaniu samoistnym, zgłoszenie zamiaru korzystania ze 
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zwolnienia od podatku od nieruchomości składają wszyscy współwłaściciele, 

współużytkownicy wieczyści lub współposiadacze samoistni. 

4. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest rozpoczęcie remontu elewacji w ciągu 12 

miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

1. 

5. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały 

podatnik może uzyskać w odniesieniu do danego budynku tylko jeden raz w czasie 

obowiązywania niniejszej uchwały. 

§ 5. 

1. Remont elewacji powinien zostać zakończony w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1 § 4 uchwały. Na wniosek podatnika złożony jeszcze 

przed upływem terminu zakończenia remontu, Prezydent Miasta Konina może 

zdecydować o przedłużeniu terminu, każdorazowo o kolejne 12 miesięcy.  

2. Podatnik winien złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia remontu elewacji 

budynku: 

a) zgłoszenie o zakończeniu remontu elewacji na formularzu stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały, 

b) dokumentację fotograficzną przedstawiającą wygląd elewacji po zakończeniu 

remontu, 

c)  oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Miasta Konina z zapłatą zobowiązań 

podatkowych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków 

transportowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów  

z tytułu umowy dzierżawy, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały  

d)  informację zbiorczą o wysokości poniesionych nakładów na remont elewacji 

budynku. Do informacji winny być załączone kopie dokumentów potwierdzających 

poniesienie przez podatnika nakładów na remont elewacji.  

Podatnik złoży także deklarację na podatek od nieruchomości (lub jej korektę) zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).  

3. Do kosztów remontu elewacji zalicza się udokumentowane fakturami lub rachunkami 

nakłady konieczne na:  

a) wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji powykonawczej oraz innej 

wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

b) malowanie, odnowienie lub uzupełnienie tynków, okładzin i elementów 

architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie;  

c) wykonanie remontu balkonów, 

d)  docieplenie ścian zewnętrznych, 
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e) zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, o których 

mowa w § 5 ust. 3 pkt b, c i d.  

4. W przypadku, kiedy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne, niż 

elewacja elementy, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów 

związanych wyłącznie z remontem elewacji. 

5. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

zostanie dokonana ich weryfikacja oraz przeprowadzone zostaną oględziny 

nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, w 

terminie 14 dni roboczych. 

6. Podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów 

w zakresie poniesionych nakładów na remont. 

7. Ostatecznej weryfikacji wysokości poniesionych nakładów na remont dokonuje 

Prezydent Miasta Konina. 

8. Przedsiębiorca, w przypadku uzyskania pomocy de minimis innej niż na podstawie 

niniejszej uchwały, w okresie korzystania ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Prezydenta Miasta Konina w terminie 

14 dni, poprzez złożenie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis lub 

oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis oraz złożenie zaświadczeń o 

uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub oświadczenia o 

wielkości uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

9. Podatnik jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z uzyskaną 

pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej uzyskania. 

§ 6. 

1. Jeżeli w odniesieniu do nieruchomości, przed upływem okresu zwolnienia, nastąpiło 

zdarzenie powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zwolnienie wygasa. 

2. W przypadku, gdy przed upływem okresu zwolnienia nastąpiło zbycie nieruchomości, 

zwolnienie od podatku przysługuje do końca miesiąca, w którym zbycie to miało 

miejsce. Prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia nie przechodzi na 

nabywcę nieruchomości lub jej części. 

3. Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji: 

a) wykonania remontu elewacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

niezgodnie z przepisami prawa budowlanego lub z naruszeniem zaleceń 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą. 

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu udzielonej pomocy de minimis 

zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. 

§ 7. 

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie estetyki i stanu technicznego 

wyremontowanej elewacji budynku przez cały okres zwolnienia od podatku od 
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nieruchomości, przy czym dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w okresie 

zwolnienia bieżącej konserwacji. 

§ 8. 

W okresie zwolnienia od podatku od nieruchomości może być dokonywana kontrola 

(oględziny) stanu elewacji budynku, w którym dokonano remontu, przez upoważnionych 

pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie.  

§ 9. 

W przypadku wprowadzenia w błąd organu podatkowego co do spełnienia przesłanek do 

zastosowania zwolnienia określonego niniejszą uchwałą, jak również w przypadku 

niewypełnienia warunku określonego w § 7, podatnik traci prawo do zwolnienia za cały 

okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

§ 10. 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia, z powodów, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz  

§ 9, podatnik jest zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości należnego podatku wraz  

z odsetkami, za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

§ 11. 

Zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale nie stosuje się wobec podatników 

zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych z tytułu podatków od nieruchomości, 

rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego, czynszów z tytułu umowy dzierżawy wobec budżetu Miasta Konin w 

momencie zakończenia remontu elewacji budynku oraz w trakcie korzystania ze 

zwolnienia, w sytuacji, gdy okres zalegania ze spłatą zobowiązań wynosi co najmniej 2 

miesiące.  

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
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