
UCHWAŁA NR XLII/320/14
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki oraz budowle, lub ich części przeznaczone  do uprawiania
i  organizowania sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. 
zm.)  o sporcie, w tym służące ich funkcjonowaniu grunty budynki oraz budowle, lub ich części, za wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm).

2. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na działalność statutową, polegającą na świadczeniu 
(wykonywaniu) zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 
z późn. zm).

3. Budynki lub ich części zajęte na działalność w zakresie wypieku komunikantów do celów kultu religijnego.

§ 2. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik, będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 59, poz.40 
4 z późn.zm.), zwolnienia, odbywają się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 
24.12.2013r.).

§ 3. Podatnicy o których mowa w § 2.  wraz z deklaracją podatkową, w której deklarują przedmioty zwolnione 
składają:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu sporządzonym według wzoru 
określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 308 poz. 5216).

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej uchwaleniu.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2014r.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk
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UZASADNIENIE

Wójt Gminy Gierałtowice przedkłada Radzie Gminy Gierałtowice niniejszy projekt uchwały

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, w związku z którym z dniem 30.06.2014r. moc utraci

uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2012r.

Zmiana uchwały następuje w związku ze zmianą zasad udzielania pomocy publicznej przez Gminy

po uwzględnieniu reformy przepisów unijnych obowiazującej w latach 2014-2020.

Z dniem 01.01.2014r. w życie weszło nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013

z 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis (ogłoszone w Dz. Urz. UE seria L z 24.12.2013r. nr 352) , które stosuje się do dnia 31.12.2020r.

Natomiast z dniem 30.06.2014r. wszelkie środki pomocy de minimis stosowane na podstawie uprzednio

obowiązującego Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 1998/2006, w tym zwolnienia z podatku od

nieruchomości stosowane na podstawie uchwały nr XIV/113/2011 Rady Gminy Gierałtowice z dnia

29 listopada 2011 r. przestają obowiązywać.

W związku z powyższym podjęcie nowej uchwały w sprawie zwolnień od podatku od

nieruchomosci stało się konieczne.

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących

pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Wójt Gminy Gierałtowice zglosił

projekt niniejszej uchwały do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem przedstawienia

ewentualnych zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy przewidzianej w uchwale.
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