
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2020 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 

o charakterze de minimis 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych
1)

 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2014 r., poz. 4043), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, stanowi 

pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 

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

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. z późn.zm.), ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 

z późn.zm.);”. 

2. § 6 otrzymuje brzmienie: 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Ferdycz 

                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów  transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  

 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- wydanie specjalne. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 5182



 

Uzasadnienie 

W uchwale Nr II/7/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

z 2014 r., poz. 4043) wprowadzono zwolnienie mające na celu: 

- zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na obszarze Gminy Bartoszyce (w tym na terenie Podstrefy 

Bartoszyce - Kompleks Piersele), 

- łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wprowadzenie warunku zatrudnienia osób posiadających status 

osoby bezrobotnej, 

- po upływie okresu zwolnienia zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od nowo powstałych 

budynków (wybudowanych, odbudowanych, rozbudowanych lub nadbudowanych). 

Powyższe zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis i jest udzielane m.in. 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 

z 24.12.2013 r. z późn. zm.). 

W przedmiotowej uchwale zastosowano zapis w §6 zgodny z obowiązującymi wówczas przepisami 

tj. określający okres obowiązywania uchwały do 31 grudnia 2020 r. 

W dniu 2 lipca 2020 r. zostało przyjęte rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 

w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań. 

Na podstawie ww. rozporządzenia wydłużeniu do 31 grudnia 2023 r. uległy okresy obowiązywania 

wskazanych w nim aktów prawnych. W związku z powyższym uzasadnionym jest przedłużenie okresu 

obowiązywania dotychczasowej uchwały do dnia 31.12.2023 r. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708) projekt uchwały został w dniu 

17.11.2020 r. przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zaopiniowania. Uzyskana 

opinia została uwzględniona w niniejszej uchwale. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne. 
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