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UCHWAŁA NR XII.69.2015
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowe budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kortów
tenisowych i pól golfowych,
2) grunty zajęte na korty tenisowe,
3) grunty zajęte na pola golfowe.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 przysługuje do 31 grudnia
2019 roku.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nowych budynkach i budowlach lub ich częściach – należy przez to rozumieć budynki i budowle lub ich
części oddane do użytkowania po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) gruntach zajętych na korty tenisowe i gruntach zajętych na pola golfowe- należy przez to rozumieć grunty,
które zostały zagospodarowane na korty tenisowe i pola golfowe po dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.) oraz w zakresie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu 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 24.12.2013r.)
§ 4. 1. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę
organizacyjno-prawną i sposób finansowania, zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis.
2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, w formie
określonej w uchwale, jeżeli jej wartość, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego
w okresie trzech lat podatkowych, tzn. bieżącego, w którym udzielana jest pomoc de minimis i dwóch
poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tysięcy euro.
3. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), podmiot ubiegający się
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o pomoc de minimis w rozumieniu 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 jest
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie bądź oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkich zaświadczeń/ oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz oświadczeń o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis, Zakres informacji, został określony w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm).
4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jak i korzystający z pomocy zobowiązany jest do
przedłożenia organowi podatkowemu dokumentów określonych w § 4 ust. 3 w terminie do 15 stycznia każdego
roku podatkowego.
5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany
powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis, w terminie 14 dni od daty
wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1.
6. Podatnik, który nie dopełni obowiązku określonego w § 4 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 traci prawo do
korzystania z przedmiotowego zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis, o którym mowa w § 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Lech Merda

