
Projekt

z dnia  8 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875, poz. 2232; z 2018r. poz. 130), art. 7 ust. 3 , art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, poz. 2141, poz. 2372, poz. 2432) oraz 
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 ( Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013), Rada 
Miejska Brzegu uchwała, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 3 lat grunty i budynki zajęte  na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. Jeżeli zwolnienie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi pomoc publiczną, to jest 
stosowane jako pomoc de minimis 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. U. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy 
zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniach w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity : Dz. U z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.) do złożenia w terminie 
do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, 
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych 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 minimis na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U z 2010 Nr 53, poz. 311, zm:  Dz. U. z 2013r. poz. 276,Dz. U. 
z 2014 poz. 1543).

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020r.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

.......................................
(podpis wnioskodawcy)

Opracowanie: .............................................
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe) 

Kierownik biura:........................................... ......................................
(opinia skarbnika miasta)
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust 3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
2017 poz. 1785 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe
niż określone w ust. 1 cytowanej ustawy. Wobec powyższego przygotowano niniejszy projekt uchwały.
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