
 

 

UCHWAŁA NR XX/201/2016 

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XVIII/168/2016 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

(Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

 i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)- uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września  

2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f)  „f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych na kryte korty tenisa ziemnego, 

kryte boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki - 5,00 zł od m
2 
powierzchni użytkowej,”; 

2) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. § 1a 1. Obniżenie stawki określonej w § 1 pkt 2 lit. f niniejszej uchwały stanowi pomoc de 

minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24.12.2013). 

2. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podstawową określoną w § 1 pkt 2 lit. b uchwały, 

a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 2 lit. f uchwały. 

§ 1b. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze stawki, o której mowa w § 1 pkt  

2   lit. f  niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 

go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej lub nie otrzymanej pomocy 

 de minimis  oraz pomocy de minimis  w rolnictwie i rybołówstwie w ww. okresie. 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de mini mis  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy 

brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 

stanowiącej równowartość 200 tys. euro. 
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3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów może 

uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go 

lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. 

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli 

otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego 

samego środka finansowania ryzyka a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie 

dopuszczalnej intensywności pomocy ustalonej pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego 

przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  

w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Piotr Śniegowski  
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