
UCHWAŁA NR XXVIII.167.2017
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 1282 i poz. 1428, M. P. z 2016 r. poz. 779 i 979 oraz z 2017 r. 
poz. 800), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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. U. UE. L. z 2013 r., nr 352, poz. 1) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) powierzchnie piwnic, poddaszy i strychów;

2) budowle służące do:

a) odprowadzania i oczyszczania ścieków;

b) dostarczania energii cieplnej do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;

3) budynki, lub ich części, grunty oraz budowle, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,

b) zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

c) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

d) zajęte na działalność kulturalną.

§ 2. Podmioty korzystające ze zwolnienia wskazanego w § 1 pkt 2 lit. b zobowiązuje się do przedstawiania 
Wójtowi Gminy Domaszowice, corocznie wraz z deklaracją podatkową wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych 
w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI.68.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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