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UCHWAŁA Nr XXVI/255/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na
wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z

późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1057), uchwala się, co następuje:

§  1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na
wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

§  2.  W przypadku, gdy zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis w
rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 708), zwolnienie odbywa się zgodnie z
przepisami rozporządzenia 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. U. UE L 2013.352.1 z dnia 18 grudnia 2013 r.) zmienionym rozporządzeniem
Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr
1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L
2020.215.3 z dnia 7 lipca 2020 r.) oraz w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia:

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;



2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis.

§  3.  Zwolnienie stanowiące pomoc de minimis przysługuje od miesiąca, w którym złożono
komplet dokumentów wymaganych przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.

§  4.  Beneficjent pomocy de minimis zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Burmistrza Miasta Pyskowice, o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w
okresie zwolnienia oraz o innej pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis - w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy.

§  5.  Przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis skutkuje utratą prawa do
zwolnienia.

§  6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§  7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§  8.  Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


