
 

 

UCHWAŁA NR XXI.145.2017 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. – Dz. U. z 2017, poz. 1875), oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. – Dz. U. z 2017, poz. 1785), 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych następujące pojazdy z napędem elektrycznym: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton, 

2) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton, 

3) autobusy. 

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od środków transportowych na podstawie przepisów niniejszej uchwały może 

stanowić pomoc de minimis. 

2. Zwolnienie z podatku od środków transportowych podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez 

względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), 

stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 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.). 

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do dostarczenia organowi podatkowemu 

w terminie do 15 lutego każdego roku: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym uzyskuje pomoc, oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym uzyskuje pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie 
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3) informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 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 ze zm.) 

§ 3. Uchwała niniejsza obowiązuje do 31.12.2020 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Łukasz Kasza 
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