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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY KOZY

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 Nr. 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 Nr. 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność polegającą na świadczeniu zadań 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

2) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność polegającą na świadczeniu zadań 
w zakresie działalności kulturalnej, 

3) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność polegającą na świadczeniu zadań 
w zakresie działalności sportowej, 

4) Powierzchnie użytkowe piwnic z wyjątkiem znajdujących się tam garaży oraz strychów w budynkach 
mieszkalnych, 

5) Grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom 
trzecim, 

2. 1) W przypadku podatnika prowadzącego "działalność gospodarczą" w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 
404 ze zm.), zwolnienia o których mowa w uchwale stosowane są do wymiaru podatku od nieruchomości pod 
warunkiem spełnienia przez podatnika dodatkowych wymagań z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
Unii Europejskiej seria L, nr 379, str. 5, z 28 grudnia 2006r.) oraz z uwzględnieniem pkt. 2) i 3). 

2) Podatnicy o których mowa w ust. 1 składają organowi podatkowemu formularz informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych lub odpowiednio formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, według wzoru 
określonego przez Radę Gminy w odrębnej uchwale, z uwzględnieniem: 

a) podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

c) w zakresie pozostałych informacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 
53, poz 311) 

3) Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po 
otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nie 
posiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnikaz ust. 1 "zaświadczenie o pomocy 
de minimis", na zasadach określonych w przepisach odrębnych, oraz bez zbędnej zwłoki przesyła 
zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Uchwał Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązujacą od dnia 1.01.2012r. 

2) Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Bożena Sadlik


