
Uchwała Nr XXXIII/190/2016 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 29 września 2016 r. 

 

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 7 ust. 3, ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716)  uchwala się co 

następuje:  

 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie zadań z zakresu kultury,   

ochrony przeciwpożarowej oraz sportu i rekreacji;  

2) grunty, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami                

i urządzeniami  służące do uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

3) grunty zajęte na zieleńce;  

4) grunty niesklasyfikowane leżące pod budynkami  gospodarczymi lub ich częściami  

położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej; 

5) grunty, budynki i budowle zajęte na składowiska odpadów.  

       2.  Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części  

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem 

wymienionych w punkcie 2 i 5. 

§ 2. Zwolnienie określone w § 1 ust. 1 pkt 5 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie 

następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 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 Nr 352               

z dnia 24 grudnia 2013 r.). 

§ 3.  Podmioty prowadzące  działalność gospodarczą zamierzające skorzystać z pomocy                 

de minimis wynikającej ze zwolnienia określonego w § 1 pkt. 5 zobowiązane                           

są do przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz 

zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jaką 

otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis     

(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVI/69/2015 Rady 

Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: 

zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 r.  

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego               

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

         2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim                    

w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Milto 



 


