
UCHWAŁA NR  V/34/2015
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie : ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. 
z 2013 r. poz.594 ze zm). i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst 
jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849)Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (EU) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. 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 r. s. l)

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej 
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych 
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a w sektorze drogowym transportu towarów 
100 tys. euro. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części nowo wybudowane, jak też zaadaptowane 
pustostany , związane z działalnością gospodarczą, w tym produkcyjną lub usługową na okres: 12 miesięcy, 
następujących po ustawowym zwolnieniu o ile takie przysługuje – jeżeli przedsiębiorca wybudował lub 
zaadaptował pustostan. 

§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty nowo zajęte na działalność gospodarczą na okres 
12 miesięcy począwszy od chwili ich zajęcia celem prowadzenia działalności gospodarczej 

§ 5. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
rozpoczęto działalność po zaadaptowaniu pustostanu, a jeżeli działalnośćrozpoczęto w nowo wybudowanym 
budynku lub jego części od 1 stycznia roku następnego. 

§ 6. Podatnicy, ubiegający się o prawo zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 uchwały obowiązani są do złożenia 
podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu, 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis, z tego o wartości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymanej pomocy w tym okresie; 

3) formularza informacji stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. ( Dz.U. 
Nr 53, poz. 311)

§ 7. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia 
roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu, 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nie otrzymanej pomocy w tym okresie; 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomoce de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których 
ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/108/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie ustalenia 
zasad zwolnień z podatku od nieruchomości. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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