
 

 

UCHWAŁA  NR XXIV/201/2016 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada Miasta 

Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieczynne składowiska odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz związane z nimi budowle i grunty; 

2) nabrzeża o głębokości technicznej nie przekraczającej 2,5 m służące cumowaniu łodzi rybackich w celu ich 

wyładunku i postoju. 

§ 2. 1. Jeżeli ze zwolnienia korzysta przedsiębiorca w zrozumieniu przepisów o pomocy publicznej,  

to stanowi ono pomoc de minimis, o której mowa w: 

1) rozporządzeniu 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); 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 

wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114/8 z 26.04.2012) 

i mają do niego zastosowanie poniższe postanowienia ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 prowadzi działalność w zakresie rybołówstwa  

w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28.06.2014), zwolnienia stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie 

i mają do niego zastosowanie poniższe postanowienia ust. 3 i 4. 

3. Podatnik będący osobą fizyczną, ubiegający się o zwolnienie od podatku na warunkach przewidzianych 

niniejszą uchwałą, zobowiązany jest do corocznego składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

w terminie do dnia 31 stycznia. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2 do składanej corocznie deklaracji lub informacji dołącza: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 

latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, oraz 
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b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311  

z późn zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  

Nr 121, poz. 810), z wyjątkiem dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/326/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 

18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Joanna Agatowska 
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