
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/211/20 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) oraz Rozporządzenia Komisji UE Nr 2020/972 z dnia 

2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań 

(Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020 r.) uchwala się, co następuje:  

 § 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

1) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

2) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) grunty i budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, za wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

4) grunty lub ich części zajęte na działalność stoków narciarskich. 

§ 2. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik o którym mowa w § 1 pkt 4, będący beneficjentem pomocy 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 708), zwolnienia, odbywają się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.) 

§ 3. Podatnicy o których mowa w § 2 wraz z deklaracją podatkową/informacją podatkową, w której 

deklarują przedmioty zwolnione składają: 

1) Wszystkie zaświadczenia / oświadczenia o pomocy de minimis również zaświadczenia/oświadczenia 

o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy 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 minimisna formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 października 

2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do 

dnia 31 grudnia 2023 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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