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UCHWAŁA NR XVI/108/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i ich części, budowle:
1) związane z działalnością kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);
2) służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków w rozumieniu ustawy
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 139);
3) zajęte na składowanie odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 31 ze zm.);
4) związane z udzielaniem świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz świadczeń rodzinnych w rozumieniu ustawy
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.);
5) zajęte pod cmentarze w rozumieniu ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.);
6) zajęte w budynkach szkół i przedszkoli na cele inne niż działalność dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuńcza w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
§ 2.1. Zwolnienie gruntów, budynków i ich części, budowli, o których mowa w § 1 pkt 3 stanowi pomoc
de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi 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 Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć Burmistrzowi Gminy Paczków:
1) zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.
zm.) oraz informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 2849

2) zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w § 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.)
oraz informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010
roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 146, poz. 1866 ze zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 5. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

