UCHWAŁA NR XXV/182/2012
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.
jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( t. jedn. Dz.U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t. jedn. Dz. U. z 2007r. nr 59
poz. 404 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
2) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
§ 2. Jeżeli prawo do zwolnienia dotyczy podatnika będącego beneficjentem pomocy publiczej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t. jedn. Dz.U.
z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm. ), zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 2 odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis ( Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28.12.2006r., str. 5 ). Warunkiem zastosowania zwolnienia jest
spełnienie wymogów określonych w § 3 pkt 1-3.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 uchwały, podatnik zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi
Miasta Pyskowice:
1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości, na
obowiązujących w danym roku formularzach - w terminach wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych - wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, stanowiącym załącznik
nr 1 do nin. uchwały i wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych na
podstawie § 1 pkt 2,
2) wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń dotyczących pomocy de minimis, o których mowa w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
3) sprawozdań finansowych oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został
określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311),
4) innych dokumentów oraz informacji, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, prawidłowego monitorowania i nadzorowania udzielonej
pomocy.
§ 4. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono komplet dokumentów, o których mowa w § 3 pkt
1-3.
§ 5. Podatnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta Pyskowice o każdym
przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia oraz o innej pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis - w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy.
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§ 6. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres udzielenia zwolnienia
podatkowego i zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od dnia powstania
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
w przypadku, gdy przekroczy kwotę dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis.
§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia 31grudnia 2013r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.

..........................................

..........................................

(imię i nazwisko/nazwa podatnika)

(miejscowość i data)

..............................................
..............................................
(miejsce zamieszkania/siedziba)
Burmistrz Miasta
Pyskowice
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr .................... z dnia ................ składam wniosek
o udzielenie pomocy de minimis w ramach zwolnienia od podatku od nieruchomości i oświadczam, że:
1. Znany jest mi zakres obowiązywania Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr ................... z dnia
............... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2. Spełniam warunki, o których mowa w w/w Uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach.
3. Zobowiązuję się do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku utraty prawa do zwolnienia
podatkowego zgodnie z § 6 wymienionej Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach.
............................................
(podpis podatnika)
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