
Uchwała nr XI / 81 / 2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z  dnia 24 listopada 2015 r. 

 

w sprawie:   zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 

849 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub         

           ich części zajęte: 

1) na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem przedmiotów zajętych na działalność 

gospodarczą, 

2) na cele kulturalno - oświatowe, z wyjątkiem przedmiotów zajętych na działalność       

gospodarczą, 

3) na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji o charakterze     

ogólnodostępnym. Zwolnieniu  podlegają następujące obiekty: 

      a) stadiony, 

      b) boiska, 

      c) hale sportowe, 

      d) infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w punktach a) – c), typu: szatnie,  

    zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie 

działalności handlowej lub gastronomicznej. 

 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m 

wysokości, z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty pod drogami śródpolnymi, oznaczone w    

   ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”.  

 

§ 2. 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, w stosunku do 

przedsiębiorców stanowią pomoc de minimis. 

2. Pomoc ta jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającego z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze 

względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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). 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach i zasadach określonych 

w w/w rozporządzeniu, przy czym wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na 

podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez 

podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat kalendarzowych nie 

może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto. 

 

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały zobowiązany 

jest do złożenia: 

1) wszystkich  zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis  w tym pomocy de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 



minimis, z tego o wartości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w 

tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony 

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. z 2010 roku Nr 

53, poz. 311 ze zmianami). 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji w 

terminie 14 dni, licząc od dnia przekroczenia progu kwotowego liczonego w zależności od 

sektora prowadzonej działalności. 

3. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały i stanowiąca pomoc de minimis, podlega 

kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł 

w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, 

otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego 

środka finansowania ryzyka. 

 

§ 4. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku, za cały okres jego przysługiwania, w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w dokumentach, o których 

mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 5. Traci moc uchwała XII /100/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 

       wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały  Rady  Miejskiej  w Poniecu   nr  XI / 81 /2015  z  dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zmianami) rada gminy w drodze 

uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w ust. 1 i 2 w/w 

ustawy. 

Zaproponowane w projekcie uchwały zwolnienia dotyczą nieruchomości wykorzystywanych 

na cele kulturalno – oświatowe, ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie 

zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji o charakterze  ogólnodostępnym, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej.  

Przedmiotem zwolnienia są również poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m 

wysokości, z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, a także grunty pod drogami śródpolnymi, 

oznaczone w  ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”. 

 

Projekt niniejszej uchwały w dniu 14 października 2015 roku został przesłany do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departamentu Monitorowania Pomocy 

Publicznej w Warszawie celem zapoznania się z jego treścią. Prezes w/w Urzędu przesłał 

pismem z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu: 09.11.2015 r.) uwagi, które zostały 

uwzględnione. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


