
UCHWAŁA Nr XX/110/08 

RADY GMINY STUPSK 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis stowarzyszeń prowa-

dzących działalność gospodarczą na terenie gminy Stupsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 

1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. 

Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-

kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 

1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847: z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) po uzyskaniu opinii 

Prezesa Urzędu Ochrony i Konsumentów w Warszawie z dnia 18 grudnia 2008r, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki, budowle lub ich części, należące do sto-

warzyszeń na terenie Gminy Stupsk, związane z działalnością gospodarczą, w wyniku której dochód jest 

przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszeń. 

§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie 

następuje zgodnie z warunkami ramowymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 

15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 

28 grudnia 2006r.). 

§ 3.1. Zwolnienie jest udzielone na indywidualny wniosek stowarzyszenia złożony do Wójta Gminy 

Stupsk. 

2. Wniosek o udzielenie zwolnienia powinien zawierać informacje dotyczące: 

1) gruntów budynków i budowli wnioskowanych do objęcia zwolnieniem, w tym wskazanie tytułu prawne-

go do tych nieruchomości, 

2) wartości uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, 

3) wartości każdej innej pomocy niż pomoc de minimis, otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalenda-

rzowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielona 

pomoc, na podstawie niniejszej uchwały. 

§ 4. Do wniosku, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, należy dołączyć: 

1) odpis lub kopię wpisu do właściwego rejestru sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publicznoprawnych, 

3) inne informacje i dokumenty pozwalające na dokonanie oceny, czy stowarzyszenie znajduje się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy pań-

stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C244 z 1 października 

2004r.). 

§ 5.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Stupsk. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, następuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 

miesiącu którym został złożony wniosek, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiąz-

kiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstanie obowiązku podatkowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do podmiotów 

opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. 

§ 6. W okresie korzystania ze zwolnienia, podatnicy o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowią-

zani są do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego: 

1) deklaracje lub informację na podatek od nieruchomości, ze wskazaniem nieruchomości podlegających 

zwolnieniu, 

2) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej za ostatnie trzy lata kalendarzowe oraz informacji o każdej 

innej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie 

udzielone zwolnienie niniejszą uchwałą, 



3) oświadczenie, że nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11. 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C244 z 1 października 2004r.) oraz nie zalęgają z zapłatą zobowiązań publiczno-

prawnych. 

§ 7.1. Utrata prawa do zwolnienia, następuje w przypadku: 

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) zakończenia działalności, 

3) przekroczenia limitu pomocy de minimis. 

2. Obowiązkiem podatnika jest powiadomienie Wójta Gminy Stupsk o utracie warunków uprawniających 

do zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni, od dnia powstania okoliczności powodujących ich utratę. 

3. Prawo do zwolnienia ustaje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

warunki powodujące utratę zwolnienia w podatku. 

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia i braku zawiadomienia, w terminie określonym w ust. 2 po-

datnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od początku roku podatkowego, w 

którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. 

§ 8. Zwolnienia uregulowane niniejszą uchwałą, stanowią pomoc de minimis, która może być udzielona 

pod warunkiem, że łącznie z wartością innej pomocy de minimis udzielonej podatnikowi w okresie trzech lat 

kalendarzowych, nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro. a dla podatnika działającego w sekto-

rze transportu drogowego, nie przekroczy równowartości 100 tys. euro. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stupsk: 

Szymon Sobczak 

 

 

 

 

 

 


