
UCHWAŁA NR V/55/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku

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 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego.

§ 2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.).

§ 3. Podstawą do uzyskania zwolnienia jest złożenie przez podatnika w terminie do dnia 15 lutego roku 
podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku 
podatkowego w trakcie roku podatkowego, następujących dokumentów:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,  jakie 
podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie

Tomasz Wesołowski
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