
 

 

UCHWAŁA NR XXII/205/12 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  

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

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta 

Miasta  

- Rada Miejska w Zawierciu  

- uchwala  

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady zwolnienia z podatku nieruchomości, nieruchomości lub ich części 

zajęte na cele składowania odpadów wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkach i budowlach, 

w ramach pomocy de minimis, przez którą należy rozumieć pomoc, której kwota przyznana podmiotowi 

gospodarczemu nie przekracza równowartości 200.000 EURO w okresie bieżącego roku kalendarzowego 

i dwóch poprzednich lat kalendarzowych.  

2. Zwolnienie , o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie 

z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006r. z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).  

§ 2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w sektorze transportu 

drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 EURO.  

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w uchwale.  

§ 4. Zwalnia się z podatku nieruchomości , nieruchomości lub ich części zajęte na cele składowania 

odpadów w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 

185 poz. 1243) wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkach i budowlach.  

§ 5. 1. Zwolnienia udziela się na wniosek podatnika (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

uchwały).  

2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

wniosek.  

§ 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis , obowiązany 

jest dołączyć :  

a) zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  
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b) informacje wymienione 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),  

c) oświadczenie, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 

z 01.10.2004r.)  

d) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 

2 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) lub inne dokumenty, na 

podstawie których można dokonać oceny sytuacji ekonomicznej beneficjenta.  

2. Zaświadczenia, informacje oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit a), b), c), d) podmiot 

korzystający ze zwolnienia obowiązany jest przedkładać organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia 

każdego roku.  

§ 7. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do 

zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia, a podmiot 

korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za 

zwłokę.  

§ 8. O utracie praw do zwolnienia, podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ 

podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę uprawnień.  

§ 9. Podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia 

wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 1 i § 2 uchwały. W przypadku, gdy pułap ten 

zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.  

§ 10. Wyrażone w euro kwoty określone w niniejszej uchwale przelicza się na złote według średniego kursu 

walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.  

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013r.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

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

Województwa śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

inż. Edmund Kłósek 
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