
UCH\YALA NR XIV/II6/20I9
RADY (;]\IINY PIf, TITO\1'ICE \}'If, LKIE

z dnia l6 grudnia 2019 r.

!r' sprrwic okreilenir *ysoko$ci sl.wek podalk6rv od triaruchomosci Ea 2020 rok

Na podstawi€ an. ltusl.2pldSoraz arl.40 ust. l, an.4l usl. I usta*T zdnia 8 marca 1990r.

o samorzAdzie gminnym (teksl jednolity Dz.U. 22019 r. poz.506) oraz art. 5 usl. l, art. 6 ust. 12 usla*y
z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach ioplalach lokalnych (teksl jednolity Dz.U. z2019r. poz. I170),
an.6b uslawy zdnia 15listopada I9t4r. o podalku rolnym (lekn jednolity Dz.U. z20l9r, Wz.12S6\
i art.6 usl. 8 ustawy z dnia 30 pardziemika 2002 r. o podatku leJnym (leksljednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
na wniosck W6jla Gminy

Rrda Gmitry Pi€trowice Wielkie

$ r. Okesla sie naslfpujqce wysokoSci slawek podalku od nieruchomosci:

l) od grunt6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzSl9du na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunldw i budynk6w - 0,87 zl od I m'] powierzch,li,

2) od gruntdw zrviqzanych z pro\,\'adzenicm dzialalnosci gospodarczej, bez wzglldu na spos6b

zakwalifikowania w e\\,idenc.ii grunl6w i budynk6u,, na ll6rych zlokalizowane sq nowo powstale budynki
oddane do uzylkowania w roku 2014. 2015 - 0,20 zl od I m'? powierzchni.

3)od grunt6w pod wodami powierzchniowymi sloiqcymi lub \,rodami powierzchniowymi prynEcymi jezior

i zbiornik6w saucznych - {,80 zl od I ha powierzchni,

4)od gru t6u pozoslalych, wtym zrj$tych na proNadzenie odplalnej slalulowej dzialalnoSci pozylku
publicaego przez organizacje pozytku publiczrego - 0J9 zl od I mr powierzchni.

5)od gru'rt6w niezabudolvanych objprych obszarem rewilalizacji, o kl6rlm mowa wusla$ie zdnia
9 paidziernika 2015r. o rcwilalizacji (Dz. U. poz. )777), i polozonych na terenach, dla kl6rych miejscowy
plan zagospodarowan;a przcstrzennego prTxwidujc przeznaczenie pod TrbudoNl mieszkanio\r ushtgd!q
albo zabudowQ o przez.naczeniu nr;cszanyn obeimujqcym wylqcznie le rodzaje zabudowy, jezcli od dnia
wejscia !v zycie tego planu u'odniesieniu do tych Brunt6w uplynql okrcs 4lat, aw tym czasie

nie zakoiczono budowy zgodnie z przepisarrli prawa budowlaneBo - 3,15 zl od I ni porvierzchni '.

(,) od budynk6w mieszkalnych lub ich czfici - 0,7.{ 1l od I mr polvierzchni u2ytkowcj,

7)od budynkow lub ich czgsci zwiqTanych z prolvadzenienr dzialalnodci gospodarczej oraz od budynk6N
mieszkalnych lub ich czqsci zajftych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
- 2l.ll zl od I mr posier7(hni u4llowej.

8)od,rowo powslalych budynk6w lub ich czgici zwiqzanych z prowadzenienr dzialalnosci gospodarczej,

oddanych do urflko$ania E roku :014, 2015 1l,00zl od I mr powierzchni uzylkowej,

9)od hudynk6w lub ich cz$6ci zajQiych na prowadzenie dzialalnosci gospodarcz€j w zakresie obrotu
kwalifikowauym ,nalcrialenr sie\ynln ll,l8 zl od I m'frcwierzchni uzylkorvej,

l0) od budynk6w lub ich czQsci zwiq7-anych z udzielanierr swiadczei zdrowomych rv rozumieniu peepis6w
o dzialalnoSci lecz-niczej. zajetJch przez podmioty udzielajqce tych 6wiadczefr - 4,58 zl od I m':

powierzchni Lr2ytko\,rej,

I l) od trizostal)ch budynk6\v Iub ich czE(ci, w tynr zaj€qch ,ra prowadzenie odplalnej staturowej dzialahroici
pozytku publicznego przez organizac.ie pozylku publicznego 7,38 zl od I m] powierzchni uzytkowej.

I2) od budouli- 2 % ich wano(ci
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S 2. l. stawki okrellone w g I pkt 2 i pkl8 w odniesieniu do podainik6w prowadz4cych dzialalnos6
gospodarczq bez wzgl9du na forme organizacyjnoprswnq oftrz spos6b finansowania stanowi pomoc de

minimis, kt6rej udzielenie nastgpuje zSodnie z warunkami rozporzqdzeDia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 Brudnia 2013r. 1r spra\r'ie stosouania an- 107 il08 Traklatu o tunkcjonowaniu Unii Europeiskiej do
pomocy de minimis (Dz.U. UE L zdnia 24gtndnia 2013r.) ijej slosowanie mo2e nastqpi6 po spelnieniu
warunk6w okre3lonych \n zalqcznikach nr I i nr 2 do uchwaty.

2. Pomoc de minimjs stanowi4r6znice pomiedzy:

l) sta$,kq okreslon4 w $ I pltt I a stawk4 przewidzian4 w $ I pkt2,

2) slawkq okeilonqw ! I pkt 7 a stawkq przewidzian4 w $ | pkt 8.

! 3. Traci nL)c uchwala Nr Uchwala xlll/lozlzolg Rady Gminy Pielrowice wielkie z dnia 18listopada
2019 r. w sprawie okreslenia wysokosci slawek podatk6w od nieruchomolci na 2020 rok

0 4. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jlo\!i Gminy

g 5. Uchwalf oglasza siQ w Dzienniku Urzgdow],n wojew6dztrva Sl4skiego oraz na lablicach oSloszeri.

A 6. Uchwala wchodzi w rycie z dniem I slycznia 2020 r.

Przewodniczqcy Rady Cminy

I'ioir Bajak
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Zalqcznik Nr 1

do tJchwaty Nr XtV/'|16/20'19
Rady Gminy Pletrowice Wielkie
z dnia 16 grudnla 20'19 r.

s 1.
1. Pomoc de minimas, o kl6rej mowa w S 2 uchwaly slanowi pomoc w ramach zasady de minimis,

kt6ra jest zwolniona z wymogu not!,fikacji, ze wzgledu na spelnieni€ warunk6w okreslonych
w rozpozqdzeniu Komisji {UE) nr 1407,2013 z dnis 18 grudnia 2013 r. w sprewie stosowania art.

107 i 108 Trakiatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352
z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Ze slawek podatku od flieruchomoaci pzewidzianych w 5 '1 pkl 2, uchwaly moga kozystac wszy-
scy podalnicy prowadzqcy dzialalno66 gospodarczq bez wzgledu na forme organizacyjno - prawnq

oraz spos6b finansowanra, z wylqczeniem zakresu okreglonego w arl. 1 rozpozqdzenia Komisji

IUE) n 140712013.

s2.
1. Podatnicy mogE skorzyslad ze slawek podalkowych stanowiqcych pomoc de minimis, j62eli war-

toSC brutto tej pomocy lqcznie z warloSciq innei pomocy de minimas otzymanej przez nich
w okresie bie2ecego roku podatkowego oraz dw6ch poprzedzajqcych lal podatkowych nie prze-

kracza kwoty stanowiqcej r6wnowarlo6C 200lysiecy euro.
2. Podatnicy prowadzacy dzialalnoSC gospodarczq w seklorze transporlu drogowego towar6w mogq

skorzysla6 ze stawek podatkolvych stanouqcych pomoc de minimis, je2eli wartosc brutto lej po'
mocy lqcznie z warto6ciq nnej pomocy de minimis otzymanej przez nich w okresie biezqcego ro-

ku podalkowego oraz dw6ch popzedzajqcych lai podatkowych nie przekracza kwoty stanowiqcej
r6wnowarto66 100 tysiecy euro.

s3.
1. Warunkiem korzyslania z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwaly, jest pzedlozenie Woi-

lowiGminy Pietrowice Wielkie, w lerminie do '15 stycznia:
1) formularra okre6lonego w rozpozqdzen u Rady Minrstr6w z dnia 29 marca 20'10 r w sprawie

infomacji pzedslawianych przez podmiol ubiegajqcy sie o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311 z p62n. zm.),

2) wszystkich za6wiadcze6 o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnEtwie lub

w rybolowstwie otrzymanych w lym roku oraz w ciqgu 2 popzedzajqcych go lal, albo oswiad-
czenia o wielkosci pomocy de minimis lub pomocy de m nimis w rolnictwie lub w rybolowslwie
ottzymanej w lym okresie, albo oswiadczenia o nieokzymaniu pomocy w tym okresie, na for-
mulazu stanowiqcym zalEcznik nr 2 do uchwalyi

2. W przypadku nie dochowania termrnu, o kt6rym mowa w ust. 1, podatnik nabylva prawo do korzy-
stania z pomocy od miesiqca nastepujqcego po miesiqcu, w kldrym zlozyl dokumenly, o kt6rych

3. W przlpadku nabycia prawa do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podalkowego.
podatnik w lerminie 14 dni od zaistnienia zdarzea a, z ktorym wiEze sie prawo do kozystania
z pomocy sklada deklaracje lub lej korekte na podalek od nieruchomoSci, a w pzypadku osob f -
zycznych infomacje o nieruchomosciach i obieklach budowlanych lub jej korekte wraz
z dokumentami, o kl6rym mowa w ust. 1.

4. W pzypadku nie dochowanra terminu, o klorym mowa w ust- 3 podatnik nabywa prawo do kozy-
slania z pomocy de minimis od miesiqca naslepujAcego po miesiacu, w klorym zloz)"1 dokumenly
o kt6rych mowa w usl. 1.

s4.
1. W przypadku kiedy organ podatkowy po olrzymaniu dokumenl6w okre5lonych w S 3 stwierdz, iz

zaslosowanie slawek podalkowych stanowiqcych pomoc de minimls nie jest mozliwe z powodu
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niespelnienia warunk6w okreSlonych w rozpotzEdzeniu Komisjr (UE) nr 140712013, wobec poder
nika bedq miaty zastosowanae stawki przewidziane w S 1 pkl 1 i pkt 7 uchwaly.

2. W przypadku l.rtraty warunk6w uprawniajEcych do korzystanie z pomocy de minimis w trakcie roku
podatko'4ego, podalnik jest zobowiqzany w terminie 14 dni od dnia wystqpienia okolicznosci po-
woduiqcych utratg prawa do kozystania z pomocy de minimis powiadomi6 o tym pisemnie W6jto-
wi Gminy Pietrowice Wielkie skladajec jednoczesnie stosownq korekle deklaracji na podalek od
nieruchomo6ci lub gdy jest osobq fzycznq koreklQ informacji o nieruchomosciach i obiektach bu-

3. Podatnik, o kl6rym rnowa w ust. 2, traci prawo do kozyslania ze stawek przewidzianych w S 1 pkl
2 ipkt 8 uchwaly od pierwszego dnia miesiqca nastepulecego po mie6iqcu, w kt6rym wyslqpily
okolicznosci powodujqce utrale p€wa do kozystanaa z pomocy de minimis.

s5.
WartoSC udzielonej pomocy brutto stanowiq:

'1) iloczyn powierzchni grunl6w lub ich czescizajelych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
i r62nicy, o kt6rej mowa wS2 ust. 2 pkt I uchwaty.

2) iloczyn powiezchni budynk6w lub ich cze6cizajQlych na prowadzenie dzialalnosci gospodar
czei wielostanowiskowe i roznicy, o kt6rej mowa w S 2 ust. 2 pkt 2 uchwav.
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imie, nazwrsko / na a fimyl

NIP

OSWIADCZENIE

W wykonaniu obowiazku '.{ynikajqcego z art. 37 ust. 1 pkl 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postepowaniu w sprawach doiyczqcych pomocy publacznej (t. j. w Dz. U. z 2018 t., 9oz. 382 z p62n.

zm.), a tak2e S 3 ust. 1 pkt 3 zahcznika nr 3 do uchwat oswiadczam, 2e:

- w bie2ecym roku oraz w ciqgu dw6ch poprzedzajqcych go latach otrzymalem pomoc de minamis / po-
mocy de minimls w rolnictwie / pomocy de minimis w rybol6wslwie o lacznej warlo6ci brutto
........................-.... :1, slanowiqcej r6wnowartoad ..,..............-......... euro,

- w bie2qcym roku oraz w ciqgu dw6ch poprzedzajacych 9o lalach nie otrzymalem pomocy de minimis
od jakiegokoh/iek podmiotu udzielajacego pomocy ze Srodk6w publicznych3

(podpis przedseborcy lub osoby upw.rnio.ej do reprezenlowan,.)

Zalacznik Nr 2

do Uchwaly Nr XIV/116/2019
R.dy Gmlny Pietrowico Wielkle
z dnia 16 grudnla 2019 r.

l Niepotzebne skreslaa

'? 
Nieootzebn6 skreSlia

3 Nie;okebne sk.eitia
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adres zamieszkania / siedz bs [rmy 
'?



Projekt uchwa, zoslal zaopiniowany zgodnie z pismem Prezesa lJrzedu Ochrony Konkurencji

I Konsumento/v Znak OMP-1.530.508.201S.MM 2 dnia 12 orudnia 20'19 roku
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