
UCHWAŁA NR X/56/07
Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 sierpnia 2007 roku  .  

w sprawie: udzielania pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od   
                    nieruchomości.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z 
późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  7  ust.  3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o 
podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z  2006  r.  Nr  121,  poz.  844  z  późniejszymi 
zmianami)

Rada Gminy Marklowice
uchwala co następuje

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości następujące nieruchomości przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospodarczej:
        1) nowo wybudowane budynki i budowle oraz zajęte przez nie grunty,
        2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle dotychczas nie wykorzystywane do    
            prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Zwolnienia o którym mowa w ust. 1 zwanego dalej zwolnieniem udziela się pod 
warunkiem, że wyżej wymienione nieruchomości:
        1) nie są zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie powszechnie  
            obowiązujących przepisów,
        2)  są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 2

1. Zwolnienia udziela się na okres 3 lat i poczynając od 1 stycznia roku następującego po 
roku  w  którym  budowa  została  zakończona  albo  w  którym  rozpoczęto  użytkowanie 
nabytego budynku lub budowli, lecz nie dłużej niż do 31.12.2013 roku.
2.  Zwolnienie  przysługuje  również  w  stosunku  do  inwestycji  zrealizowanych  przez 
przedsiębiorców w 2006 roku.
3. Do okresu zwolnienia wynikającego z niniejszej uchwały zalicza się podatnikowi okres w 
jakim podatek był mu umarzany na podstawie art. 67b § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997  roku –  Ordynacja  podatkowa  (tekst  jednolity  –  Dz.U.  Nr  8  poz.  60  z  2005 r.  z 
późniejszymi zmianami)

§ 3

Zwolnienia nie udziela się przedsiębiorcom zalegającym z podatkami, opłatami lub innymi 
daninami  publicznymi  stanowiącymi  dochód budżetu  Gminy Marklowice,  chyba,  że  na 
podstawie  odrębnych  przepisów zaległości  te  zostały  umorzone lub  ich  spłata  została 
odroczona albo rozłożona na raty.



§4

1. Zwolnienia udziela się na wniosek przedsiębiorcy.
2. Wniosek winien zawierać informacje dotyczące:

1) gruntów,  budynków  i  budowli  wnioskowanych  do  objęcia  zwolnieniem,  w  tym 
wskazanie tytułu prawnego do tych nieruchomości

2) uzyskanej pomocy  de minimis w ciągu danego roku podatkowego oraz w dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych,

3) każdej innej niż  de minimis pomocy,  otrzymanej (nie tylko w okresie 3-letnim) w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie 
udzielana pomoc, na podstawie niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) potwierdzoną za zgodność kserokopię wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji 

działalności  gospodarczej,  jeśli  przedsiębiorca  nie  jest  wpisany  w  ewidencji 
prowadzonej w gminie Marklowice,

2) potwierdzoną za zgodność kserokopię pozwolenia na użytkowanie obiektu,
3) oświadczenie  o  nie  posiadaniu  zaległości  w  zakresie  zobowiązań  publiczno-

prawnych oraz informacje i dokumenty pozwalające na ocenę tego, czy podmiot 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 5

W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca w terminie do 15 stycznia każdego 
roku obowiązany jest składać Wójtowi zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych, a także 
informację o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) oraz ust. 3 pkt 3).

§ 6

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone na podstawie niniejszej uchwały jest 
pomocą  de  minimis,  a  jej  udzielenie  następuje  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w 
Rozporządzeniu  Komisji  (WE)  Nr  1998/2006  z  dnia  15  grudnia  2006  r.  w  sprawie 
zastosowania  art.  87  i  88  Traktatu  do  pomocy  de  minimis  (Dz,Urz.UE.  L  Nr  379  z 
28.12.2006 roku)

2. Kwota pomocy dla przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego z różnych 
tytułów i w różnych formach nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro, dla przedsiębiorcy 
działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 euro.
w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 

§ 7

1. Utrata prawa do zwolnienia następuje w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
2) zmiana przedmiotu działalności na taką, która nie korzysta z pomocy,
3) ogłoszenie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej.
2. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest powiadomić Wójta o utracie prawa do zwolnienia 

w terminie  14  dni  od  powstania  okoliczności  uzasadniających  utratę  zwolnienia. 
Prawo do zwolnienia ustaje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu w 
którym zaistniały warunki powodujące utratę zwolnienia od podatku.

3.



§ 8

Wykonanie uchwały i podanie jej do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie gminy i BIP, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Traci  moc uchwała  nr  XLII  231/05 Rady Gminy Marklowice  z 28 listopada 2005 r.  W 
sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de  minimis 
(zmieniona uchwała nr LII 299/06 z dnia 27 października 2006 r.) z tym, że zwolnienia 
udzielone przedsiębiorcom na jej podstawie pozostają w mocy do czasu ich całkowitego 
wykorzystania.

§ 10

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.


