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Inicjatywa lokalna i mikrogranty 
Idea wspólnych przedsięwzięć mieszkańców i samorządu w formie inicjatywy 
lokalnej wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r. 
 
Warunek: konieczność wspólnego podejmowania działań przez społeczność 
lokalną i władze samorządowe na rzecz najbliższego otoczenia.  
 
Cel: aktywizacja społeczna po stronie inicjatorów oraz możliwość formalnego 
pozyskania przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań 
własnych.  
 
W inicjatywie lokalnej mieszkańcy rozumiani są jako osoby zamieszkujące 
dane miejsce i realizujące w oparciu o jego obszar najważniejsze formy 
aktywności życiowej.  
 
Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie (np. jako 
grupa nieformalna) lub skorzystać z pomocy i pośrednictwa organizacji 
pozarządowej.  
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Przykłady inicjatyw lokalnych   
  

 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorcze dzieci z podwórka wrocławskiego  

https://www.youtube.com/watch?v=smZbNnkJu-E 

 

 

Podwórko Im. Wszystkich Mieszkańców 

https://www.youtube.com/watch?v=8tYicQecnMs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqgjWokmc8c  
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Przykład inicjatywy lokalnej w Wałbrzychu 
 

 

Nr zadania 
Podobszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Wysokość środków 

finansowych 

Zadanie 1 Biały Kamień 5189 9 803 zł 

Zadanie 2 Stary Zdrój 3255 6 149 zł 

Zadanie 3 Śródmieście 5565 10 513 zł 

Zadanie 4 Sobięcin 4083 7 713  zł 

Zadanie 5 Nowe Miasto 7564 14 289 zł 

Zadanie 6 Podgórze 6105 11 533 zł 

  SUMA: 31 761 60 000 zł 

Minimalna kwota przeznaczona na realizację inicjatywy lokalnej została wyniosła 
500,00 zł, natomiast maksymalna kwota - 3 000,00 zł. 
Na realizację projektów lokalnych w 2017 roku przewidziano środki w łącznej wysokości 
60 000,00 zł, które podzielono na 6 podobszarów proporcjonalnie do liczby ich 
mieszkańców, w następujących wysokościach: 
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Przykład inicjatywy lokalnej w Wałbrzychu 
 

 Kryteria dostępu: 
• konieczności realizacji co najmniej dwóch poddziałań wynikających z celów 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 spośród: 
•  rozwijanie partnerstw sąsiedzkich w obszarze rewitalizowanym, 
• zachęcanie mieszkańców podobszarów rewitalizacji do podejmowania 

oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego, 
• wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym, 
• wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów, 
• poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych, 
• wzmacnianie oraz pobudzanie do aktywności lokalnych liderów. 

 
Minimalna wielkość grupy realizatorów - 10 osób – mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Miasta Wałbrzycha.  
W wyniku naboru do realizacji w 2017 r. wyłoniono 23 inicjatywy społeczne: 
• uporządkowanie i ukwiecenie podwórzy kamienic,  
• uporządkowanie i ukwiecenie zielonych skwerów,  
• konkurs na logo dzielnicy Podgórze,  
• organizacja festynu rodzinnego.  
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Przykład inicjatywy lokalnej w Wałbrzychu 
 

 Inicjatywa partnerska Stowarzyszenia Edukacyjno-Wychowawczego Ziemi Wałbrzyskiej 
„AZYMUT”, ZHP Hufca Ziemi Wałbrzyskiej oraz Straży Miejskiej w Wałbrzychu dot. 
zamalowywania graffiti 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mBRBGujC6jw 
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Zastosowanie funduszu regrantingowego w Bytomiu 
 

 Art. 16 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wprowadza definicję operatora projektu, który zleca realizację całości zadania 
publicznego realizatorom projektów wybranym na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie. W wypadku regrantingu zlecanie realizacji przez 
podmioty spoza sektora finansów publicznych dotyczy jednocześnie dwóch 
zadań: realizacji projektów wspieranych dotacjami i obsługi procesu 
przyznawania tych dotacji.  
Koncepcję „Bytomskiego Funduszu Regrantingowego wypracował partner 
społeczny wyłoniony w otwartym konkursie ofert - wspólnie ze środowiskiem 
lokalnym (zorganizowano debatę publiczną poświęconą funduszowi 
regrantingowemu) 
Do zadań operatora minigrantów w Bytomiu należy: 
• opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym generatora wniosków 

funduszu regrantingowego, 
• przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje, 
• rozliczenie realizacji całości zadania, 
• prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w zakresie przygotowania 

ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji, 
• przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla wnioskodawców. 
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Inicjatywa lokalna wykorzystana w procesie rewitalizacji Opola 
Lubelskiego 
• Podstawa działań: Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

• Obszar realizacji inicjatywy lokalnej – całe miasto, z preferencjami dla obszaru 
rewitalizacji określonego w Uchwale nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Opolu 
Lubelskim z dn. 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie,  

• dodatkowo punktowane są projekty: 
• zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024, 
• realizowane na obszarze rewitalizacji, 
• zgodne z celami tematycznymi rewitalizacji, 
• angażujące w realizację inicjatywy lokalnej interesariuszy z obszaru rewitalizacji. 

• Łączny budżet inicjatywy w 2017 r. - 50 000 zł, a na pojedyncze inicjatywy można 
pozyskać do 5 000 zł. 

• Grupa inicjatywna - minimum 25 mieszkańców gminy. Możliwe jest włączenie do 
grupy inicjatywnej osób niebędących mieszkańcami gminy, lecz występujących za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wnioski mogą składać też organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Ekonomia społeczna w rewitalizacji 
Warsztaty w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie gwarantują uczestnikom reintegrację 
społeczno-zawodową w sferze: 

- usług opiekuńczych, 
- obsługi terenów zielonych, 
- remontowo-budowlany, 
- handlowy. 
Rezultaty: 240 uczestników, spośród których 61 (34K/27M) powróciło na rynek pracy, podejmując 
zatrudnienie u pracodawców bądź uruchamiając własną działalność gospodarczą 

W Gminie Dobiegniew realizowany jest projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy 
akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
  
Wsparcie projektowe uzyskały cztery podmioty społeczne działające na terenie Dobiegniewa: 
- Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA - BUD” (l. pracowników – 5 osób) 
- Spółdzielnia Socjalna „ART. MUSIC” (l. pracowników – 5 osób) 
- Spółdzielnia Socjalna „Smaki znad Warty i Noteci” (l. pracowników – 5 osób) 
- Dobiegniewska Fundacja Rozwoju (l. pracowników – 5 osób) 
  
Wsparcie projektowe: 
- dofinansowanie wyposażenia 5 stanowisk pracy po 24 tys. zł na stanowisko, 
- wsparcie pomostowe 6-miesięczne po 2 tys. zł na osobę, 
- szkolenia specjalistyczne. 
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Ekonomia społeczna w rewitalizacji 

 

Program pilotażowy realizowany w województwie lubuskim „WNUCZĘTA W 
DOBRYCH RĘKACH”. 

  
Aktywizacja zawodowa osób, które chcą powrócić na rynek pracy. Program 
kierowany do babć i dziadków, którzy chcą opiekować się swoimi 
wnuczkami oraz opiekunów z grona osób bezrobotnych 50+. 

  
Wsparcie projektowe: 

• 875 zł stypendium szkoleniowego dla seniora, który zapewnia opiekę nad 
wnuczkiem w wymiarze 100 godzin miesięcznie, 

• 29 godzin szkoleń specjalistycznych, umowa do 16 miesięcy. 
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• Nakazy PINB w procesie remontu kamienic prywatnych w Bydgoszczy –  
art. 66 Prawa budowlanego 

• 31 postępowań PINB w sprawie nakazu przeprowadzenia remontu 
nieruchomości prywatnych przy dwóch głównych ulicach Starego Miasta  

• Wydano 28 decyzji o nakazie remontu 

• Dziewięciu właścicieli nie zgodziło się z decyzją i odwołało się do 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który podtrzymał osiem 
nakazów, jeden uchylając.  

• Dwóch z ośmiu właścicieli złożyło skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.  

• Możliwość zlecenia tzw. wykonania zastępczego gdy właściciel obiektu 
odmawia wykonania remontu, albo rozbiórki. Wykonanie zastępcze wiąże się 
z ogłoszeniem przetargu na fizyczne przeprowadzenie prac i na ich realizację. 
Istotne jest jednak odzyskanie miejskich pieniędzy, zainwestowanych w 
remont czy rozbiórkę.  
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Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 



Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 - obszar 

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy   



Niedźwiedzia 3 Niedźwiedzia 3 Wełniany Rynek 9 Wełniany Rynek 9 
Podwale 11 Podwale 11 

Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 - nakaz PINB 

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy   



Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 - nakaz PINB 

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy   



Długa 39 Długa 39 Długa 2 Długa 2 

Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 - nakaz PINB 

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy   



Długa 43 Długa 43 

Remonty budynków w Bydgoszczy w latach 2012-2015 - nakaz PINB 

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy   



Bezpośrednie lokalne instrumenty finansowe  
– przydatność dla rewitalizacji  

Bezpośrednie lokalne instrumenty finansowe są bardzo przydatne w rewitalizacji: 
• mobilizują społeczność lokalną do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy 

warunków mieszkaniowych 
• potwierdzają zainteresowanie gminy jakością życia mieszkańców, wskazują 

preferencje władz publicznych  co do zakresu prac (np. elewacje, wymiana 
pieców) oraz co do lokalizacji (np. główna aleja miasta, obszar rewitalizacji)   

Sopot – obszar miasta 
objęty ochroną 
konserwatorską; wieloletnie 
programy dotacyjne 
ewoluują co do wysokości 
wsparcia (maleje) i zakresu 
(np. tylko ochrona 
fundamentów przed wilgocią) 

Zasadność wspierania 
określonych działań 
modernizacyjnych ze 
środków gminy leży u 
podstaw wdrożenia 
systemu dotacji w SSR 

Szczecin – sukcesy 
programu dotacyjnego dla 
wspólnot „Nasz dom” 
skłoniły miasto – po uznaniu 
nielegalności dotowania 
właścicieli mieszkań – do 
opracowania programu 
pożyczek z SFP  
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Program  pożyczek z budżetu miasta  

 

 

Problem:   
• niedobór środków finansowych w budżetach funduszy remontowych wspólnot 

mieszkaniowych  
 
• wsparcie dotacyjne ze strony gminy przysługuje jedynie dla budynków 

mieszkalnych objętych ochroną konserwatorską i GEZ /dotacje konserwatorskie/  
 
• poza SSR gmina nie może dotować prywatnych właścicieli, ale gmina może udzielać 

pożyczek oraz gwarancji i poręczeń na cele związane z mieszkalnictwem       
 
 

 
• programy mają niewysokie budżety, ale bywają systematycznie realizowane  
• szczegółowe cele i warunki są określane indywidualnie 
• mogą być ściśle powiązane z rewitalizacją 
• zastąpiły  dawne programy dotacyjne dla wspólnot mieszkaniowych   
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Program  pożyczek z budżetu miasta - Bydgoszcz 

 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy wspiera rewitalizację kamienic miejskich samorządowym 
programem pożyczkowym. Od 1998 roku wyremontowano ponad 50 budynków, w tym 
również zabytkowe kamienice w centrum Bydgoszczy. W 2011 roku magistrat przeznaczył 
na ten cel 600 tys. zł.  
Zasady otrzymania pożyczki: 
• pożyczki przeznaczone są dla osób fizycznych będących właścicielami budynków 

mieszkalnych, w których mieszka przynajmniej jeden najemca opłacający do dnia 9 
lipca 200I r. czynsz regulowany 

• udzielane są do 60% wartości kosztorysowej remontu i nie mogą przekraczać kwoty:  
75 000,00 zł 

• pożyczka jest nieoprocentowana, pobierana jest jednak opłata manipulacyjna w 
wysokości 1% jej nominalnej wartości 

• okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat chyba, że pożyczkobiorca wniesie o krótszy okres 
spłaty 

• spłata rat następuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego po 
wypłaceniu 

• zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości pożyczkobiorcy.  
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Program  pożyczek z budżetu miasta – Stargard 

Stargard prowadzi program pożyczkowy umocowany w WPGMZG: 

Na podstawie WPGMZG prezydent Miasta Stargard Szczeciński wydał w dniu 16.06.2010 roku 
Zarządzenie nr 255/2010 w sprawie określenia zasad i warunków udzielania pożyczek z budżetu 
miasta do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez 
wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały.  
• pożyczka w wysokości do 50 % wartości przedsięwzięcia 
• pożyczka zwrotna, oprocentowanej 2% rocznie 
• odsetki należne z tytułu udzielonej pożyczki  potrąca się z kwoty pożyczki przy jej 

uruchomieniu 
• spłata kapitału następuje w ratach miesięcznych, 
• maksymalny okres pożyczki – 96 miesięcy  
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Program  pożyczek z budżetu miasta –Stargard 
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Program  pożyczek z budżetu miasta – Stargard 
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Program  pożyczek z budżetu miasta - Gdańsk  
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Program  pożyczek z budżetu miasta - Gdańsk  
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Dotacje konserwatorskie   
• programy gminne 

częściej dotyczą 
obiektów 
niesakralnych 

• długa historia 
wsparcia tworzy 
silny mechanizm 
motywacyjny, np. 
w Sopocie 

• są bardzo 
przydatne w 
rewitalizacji, 
nawet jeśli ich 
wartość nie 
kompensuje 
kosztów prac  
objętych 
wytycznymi 
konserwatorskimi    

Fragment sprawozdania z rozdysponowania 
kwoty na dotacje w 2014 r. w Krakowie  
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Dotacje dla najemców    

Program Małych Ulepszeń – Szczecin 
 
Lokatorzy sami mogą poprawić swoje warunki mieszkaniowe biorąc udział w programie 
funkcjonującym od 01.03.1994 r.  Program polega na dofinansowywaniu przez gminę 
ulepszeń dokonywanych w lokalach przez najemców mieszkań komunalnych. Zdecydowana 
większość, bo ok. 90% ulepszeń związana jest ze zmianą systemu ogrzewania 

1) gdy w wyniku grupowego 
ulepszenia w całym budynku nie 
będzie już mieszkań ogrzewanych 
węglem lub koksem, a stanowiły one 
dotąd ponad połowę ogólnej ilości 
mieszkań 
2) gdy dane ulepszenie wprowadzi się 
w minimum 3/4 mieszkań w tym 
samym roku 
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Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych – ograniczenie w stosowaniu poza 
SSR 
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 Wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 1279/07 w sprawie skargi na uchwałę Kolegium RIO  w 
przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. nr [...] z dnia [...] w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań 
podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe: 
 
„Przekazanie z budżetu gminy środków na rzecz wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów 
remontów nieruchomości, kosztów wykonania ogrodzeń nieruchomości czy też przyłączy do miejskiej 
sieci wodnej i kanalizacyjnej nie może być uznane za realizację zadań własnych gminy.(…) 
Dotacje z budżetu gminy na rzecz wspólnot mieszkaniowych zostałyby w istocie przeznaczone na 
zaspokojenie potrzeb jedynie tych właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, 
a więc wąskiej grupy mieszkańców, której nie można uznać za wspólnotę samorządową.” 
„Przyznanie dotacji wspólnotom mieszkaniowych de facto prowadziłoby do powiększenia majątków 
właścicieli, którzy choć zobowiązani do ponoszenia wydatków na utrzymanie nieruchomości, z obowiązku 
tego częściowo zostaliby zwolnieni.” 
„Bezpośrednim celem zadań określonych w treści uchwały Rady Miejskie nie jest zaspokajanie potrzeb 
wspólnoty samorządowej a zatem działania te nie stanowią realizacji celów publicznych. O ile bowiem 
remont nieruchomości, jej oświetlenie, ogrodzenie czy uzbrojenie działki może pośrednio służyć celom 
wspólnoty samorządowej, to jednak zasadniczym i bezpośrednim celem i skutkiem tychże działań jest 
korzyść właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości.” 

 



Lokalne fundusze pożyczkowe 
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy     

Dlaczego fundusze pożyczkowe?  
• działają nie dla zysku 
• są własnością JST 
• dostarczają tanich pożyczek 
• ich głównym adresatem jest sektor MSP 
• często fundusze są związane umowami z 

tytułu dotacji na działalność /były 
zasilane funduszami unijnymi dla MSP/ 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki dla 
wspólnot mieszkaniowych na cele związane z szeroko rozumianym remontem 
frontowych elewacji budynków budynku wraz z prześwitami bramowymi oraz 
dachów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które 
jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej. 
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Instrumenty instytucjonalne – przydatność dla rewitalizacji 

Swoje własne projekty instytucjonalne prowadzi wiele gmin i innych podmiotów, 
głównie TBS 
Wybrane przykłady:  
• sprzedaż mieszkań najemcom po przeprowadzeniu prac remontowych 

niezbędnych dla utrzymania dobrego stanu budynku a zarazem trudnych do 
wykonania przez pojedynczych właścicieli  -  Gdańsk, rewitalizacja dzielnicy 
Wrzeszcz 

• program budowy mieszkań metodą szkoleń bezrobotnych – PUP w Nysie 
• budowa mieszkań dla dzieci z placówek opiekuńczych /mieszkania treningowe, 

mieszkania docelowe/, mieszkań dla Rodzinnych Domów Dziecka – liczne TBS, 
min. w Bydgoszczy, Stargardzie 

• możliwość różnicowania struktury społecznej mieszkańców, w tym wsparcie /wzrost/ 
zamieszkiwania osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem oraz zaproszenie 
dynamicznych grup ludności o różnej strukturze dochodowej 

• zachęta  społeczności lokalnej  do inwestowania we własne warunki mieszkaniowe     

29 



Instrumenty instytucjonalne – programy gminne  

 
 
• program UMiG Mikołajki i Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
• spółka buduje budynek mieszkalny z lokalami, których lokatorzy mogą je wykupić 

w systemie ratalnym spłacanym do spółki (stopniowe dochodzenie do własności) 
• gmina dostosowała do programu regulacje dotyczące zasad gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym, zasad najmu i zasad zbywania 
• kredyt na budowę zaciąga spółka w związku z tym mieszkańcy omijają główną 

przeszkodę jaką jest uzyskanie kredytu 
• gmina przekazuje spółce działkę budowlaną, na której zostanie wybudowany 

budynek 
• od momentu podpisania umowy przedwstępnej na wykup lokalu, przyszły 

nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłat stałych, równych, miesięcznych rat na 
poczet ceny lokalu. Oprócz tego mieszkaniec lokalu płaci czynsz mieszkaniowy w 
wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku 

• po spłacie mieszkania następuje przeniesienie prawa własności aktem notarialnym  

Przykład: Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla 
systematycznych” w Mikołajkach   
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Zwolnienia podatkowe – przydatność dla rewitalizacji   

Zwolnienia podatkowe w zakresie lokalnego podatku od nieruchomości są jednym z 
najpopularniejszych instrumentów  wspierania rewitalizacji  przez gminy. 
Mają zróżnicowany charakter: 
• dotyczą właścicieli mieszkań  
• dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

• często używa się argumentu rekompensaty za utrudnienia w prowadzeniu 
działalności w okresie prac inwestycyjnych /ciągi komunikacyjne, remonty 
nawierzchni, utrudnienia w dostępie 

• często łączy się je z tworzeniem/utrzymaniem miejsc pracy 
• stanowią  pomoc publiczną „de minimis” 

• dotyczą wybranych typów prac remontowych lub są udzielane na zasadach ogólnych 
• często dotyczą wybranego obszaru rewitalizacji 

 
• Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych – Rada 

gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw 
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Finansowe instrumenty pośrednie – zwolnienia podatkowe  

Fragmenty  

w 2014 r. przedłużono  
zwolnienie do końca 

2017 r.  
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Finansowe instrumenty pośrednie – zwolnienia podatkowe  

Podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, art. 2 pkt 7,10, art. 3, art. 5 i  art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
 
 
• by wziąć udział w programie należy złożyć w kancelarii UMiG Murowana Goślina 

„formularz zgłoszenia do zwolnienia z podatku” i nie zalegać z płatnościami 
dotyczącymi podatku od nieruchomości;  

• zwolnienie przysługuje na okres do 10 lat lub do kwoty 15 tysięcy.  
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