
 

 

UCHWAŁA NR 459/2014 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obiektów sportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r., poz. 549 zm. Dz. U z 2013r., poz.645, poz.1318 z 2014,poz.379) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz.849) Rada Miasta 

Zgorzelec uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części 

o charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez 

sport i rekreację ruchową. 

2. Zwolnieniu podlegają następujące obiekty sportowe wraz z zajętym przez nie gruntem: 

1) baseny, pływalnie; 

2) stadiony; 

3) boiska; 

4) hale widowiskowo- sportowe; 

5) korty tenisowe; 

6) infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w punkach 1-5. 

§ 2. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielone na podstawie niniejszej uchwały w odniesieniu 

do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób 

finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi 

ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U  

z 2007r. Nr 59, poz.404 z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis (Dz. Urz. UE l Nr 352 z 24.12.2013r). 

2. Podatnik, przy zachowaniu przesłanek określonych w niniejszej uchwale może uzyskać pomoc  

w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez 

niego w bieżącym roku kalendarzowym, tj. w tym, w którym podatnik złożył wniosek o udzielnie pomocy  

oraz dwóch poprzedzających latach, nie przekracza dopuszczalnego pułapu de minimis. 

§ 3. 1. Podstawą do uzyskania zwolnienia jest złożenie deklaracji podatkowej wraz z dokumentami 

określonymi w ust.2. 

2. Podatnik będący przedsiębiorcą, korzystający ze zwolnienia podatkowego, ma obowiązek przedłożyć 

podmiotowi udzielającemu pomocy: 
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,  

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis. 

§ 4. 1. Podatnik, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem 

stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

2. Podatnik zobowiązany jest powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia  

lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania 

okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę. 

3. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy dla podmiotu będącego przedsiębiorcą nastąpiło 

w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, kwota udzielonej 

pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi. 

4. W przypadku utraty do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym 

nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie ze stosowanymi przepisami 

(Ordynacja podatkowa). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelca. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.   

Przewodnicząca Rady: 

Z. Barczyk 
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