
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części 
wraz ze związaną z nimi infrastrukturą: 

1) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) zajęte na prowadzenie zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. 

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały przysługuje 
podatnikowi, który złoży organowi podatkowemu informację na podatek od nieruchomości (w przypadku osób 
fizycznych) bądź deklarację na podatek od nieruchomości, na obowiązujących formularzach, w terminach 
określonych w art. 6 ust. 6 lub art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Pomoc udzielona podatnikowi będącemu przedsiębiorcą, jest pomocą de minimis, a jej 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, str. 1 z dnia 24 grudnia 2013 r., zm. Dz.U. UE L 2020/972 z dnia 2 lipca 
2020 r.), a Podatnik zobowiązany jest do przedłożenia przed dniem udzielenia pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.); 

 
1) 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 użytkowanie 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 – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne 
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2) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określonych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.). 

3. W załącznikach do deklaracji lub informacji, podatnik dołącza informację zawierającą opis przedmiotu 
zwolnienia z podaniem obrębów i numerów geodezyjnych działek, ich powierzchni, powierzchni użytkowej 
budynków i wartość budowli. 

§ 3. 1. Prawo do zwolnienia powstaje od pierwszego dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod 
warunkiem złożenia dokumentów wymienionych w § 2. 

2. Podatnik jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie organu podatkowego o utracie prawa do 
zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy – w terminie 14 dni od dnia powstania 
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia lub zmianę wysokości tego zwolnienia. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od 
nieruchomości za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dziennik 
Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. poz. 4864). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego                      
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.  

2. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Józef Kamiński 
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