
 

 

 

 

UCHWAŁA NR X-100/15 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r.  

poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby: 

1) kultury, sztuki i sportu; 

2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

3) ochrony przeciwpożarowej. 

2. Grunty, budynki i budowle lub ich części służące do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę  

i uzdatniania wody na cele socjalne. 

3. Grunty, budynki i budowle lub ich części służące do zbiorowego oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

4. Zorganizowane składowiska odpadów stałych. 

§ 2.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt. 4 - stanowi pomoc publiczną  

w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C Nr 326 str. 1 z dnia  

26 października 2012 r.), która jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającej z art. 108 ust. 3 Traktatu,  

ze względu na spełnienie warunków określonych 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. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto 

łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat 

poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 200 000 euro,  

za wyjątkiem podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów, dla których pomoc nie może 

przekroczyć 100 000 euro. 

3. Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia 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 przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc  

de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach 

publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII-73/07 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Baborowie 

 

Krzysztof Tokarz 
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