
 

 

UCHWAŁA NR XXV/308/2020 

RADY GMINY W ZALESZANACH 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnień  od podatku od nieruchomości. 

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 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z  2019 r., poz. 1170 ze zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z  art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1461)  Rada Gminy w Zaleszanach uchwala co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

1. Budynki pozostałe lub ich części w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

nie objętych przepisami ustawy o podatku rolnym z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą. 

2. Grunty , budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie 

kultury, oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ujęcia, uzdatniania i dostarczania wody. 

4. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

5. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane  do zbiórki, składowania i segregacji 

odpadów komunalnych. 

6. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na  potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 

7. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony zdrowia. 

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości określone w § 1 pkt 5 stanowi pomoc de minimis zgodnie 

z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 

352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.)  oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708). 

§ 3. Podmiot ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości określone w § 1 pkt 5 niniejszej 

uchwały (pomoc de minimis)  zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego 

roku korzystania ze zwolnienia: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 

o których mowa w art. 37 ust.1  ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej  (j. t. Dz. U. z 2020r.  poz. 708),  jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń o wielkości tej pomocy otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
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b) formularza informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ustalonego Rozporządzeniem 

Rady ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

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

§ 4. W zakresie, w jakim uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 traktatu do pomocy de minimis, jej 

przepisy tracą moc z dniem 31 grudnia 2023 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. Traci moc uchwała nr  XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości. 

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

Województwa Podkarpackiego jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Marzena Kuna 
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