
     
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. 

Poz. 2343 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 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 rekre- 
acyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 297) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) obszary objęte pomocą – obszary określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);”; 

2) w § 11 w ust. 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem 
inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w przepisach wydanych na 
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo-
cy publicznej;”, 

b) w pkt 2 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-
czących pomocy publicznej.”; 

3) w § 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) potwierdzenie przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwe-
stycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku 
o pomoc, oraz zobowiązanie się przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch 
lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc; w odniesieniu do zobowiązań za-
ciągniętych przed dniem 31 grudnia 2019 r. wszelka likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub po-



     

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2343 
 

 

dobną działalnością w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG, która miała 
miejsce od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., nie jest uznawana za przeniesienie, o którym 
mowa w § 3 pkt 12a.”; 

4) w § 15 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 




