
 

 

UCHWAŁA NR XII/16/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych, (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 2321) zmienionej Uchwałą Nr XI/7/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 października 

2015 r. dokonuje się następujących zmian: 

1. § 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 1 roku poczynając od pierwszego 

miesiąca,  w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem § 4. 

2. Nowo wybudowane budynki podlegające zwolnieniu to obiekty budowlane, których budowa 

została zakończona w okresie od 2016 r. do końca 2019 r.” 

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zaistnienia przesłanki zwolnienia: 

1) Podatnik dokonuje zgłoszenia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach  

pomocy de minimis oraz przedkłada deklarację z podatku od nieruchomości lub korektę deklaracji 

z podatku od nieruchomości z opisem przedmiotu zwolnienia bądź przedkłada informację z podatku 

od nieruchomości z opisem przedmiotu zwolnienia. Ponadto wniosek musi czynić zadość 

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.). 

2) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest również do przedstawienia 

zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał 

w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczeń 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
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3) Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający oddanie do użytkowania obiektu 

budowlanego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

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

Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Nyga 
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