
 

 

UCHWAŁA NR XLI/336/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie 

objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz. 1318), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

 (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613; zm. nr 96, poz. 620; nr 225, poz. 1461; 

nr 226, poz. 1475; z 2011 r. nr 102, poz. 584; nr 112, poz. 654; nr 171, poz. 1016; nr 232, poz. 1378 i z 2014 r. 

poz. 40) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części położone na terenie 

objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
2)

. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres do 36 miesięcy licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a dla podmiotów które już 

prowadzą działalność gospodarczą – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres przewidziany w uchwale, pod 

warunkiem, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny pułap pomocy de minimis, o którym mowa 

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.U.UE L 352.1 z dnia 

24 grudnia 2013 r.) . 

4. Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie 

dopuszczalnej wartości pomocy de minimis. 

                                                      
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 r.), 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 r.).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 

w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
2) 
Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem działalności gastronomicznej  to działalność sklasyfikowana 

w sekcji I PKD  (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

– Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm). 
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5. Organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. 1. Przedsiębiorcy
3) 

 mający zamiar skorzystać ze zwolnienia są zobowiązani do przedłożenia wraz 

z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały następujących dokumentów: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując budynki, budowle, grunty lub ich części 

podlegające zwolnieniu; 

2) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe lub 

pisemnego oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo pisemnego 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy; 

3) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego 

wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 

311 z późn. zm.) - stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

4) dokumentów potwierdzających zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej; 

5) tytułu prawnego do nieruchomości lub jej części, która ma być objęta zwolnieniem; 

6) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku nowego budynku lub jego części 

bądź innego dokumentu stwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania; 

7) umowy najmu nieruchomości lub jej części zawartej w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny; 

8) pisemnego oświadczenia właściciela nieruchomości stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Podatnicy, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały obowiązani są do dnia 

31 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując budynki, budowle, grunty lub ich części 

podlegające zwolnieniu; 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pisemnego oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe. 

3. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych 

informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

4. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do 

zwolnienia. 

§ 3. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale, stanowi pomoc de minimis, 

której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem 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 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.). 

2. Zwolnienie określone w uchwale ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy wartość pomocy de 

minimis udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis 

udzielonej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch 

poprzedzających go latach nie przekracza równowartości 200 000 EUR, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 

a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 EUR. 

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił. 

                                                      
3) 

Zgodnie z art. 1 Załącznika nr 1 do tzw. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 plus orzecznictwo przedsiębiorca  to każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

(oferujący towar i/lub usługi na rynku), bez względu na formę organizacyjno-prawną jej prowadzenia, sposób 

finansowania, wielkość, występowanie zarobkowego charakteru tej działalności, itd. . Natomiast w świetle art. 4 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest to „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą”.  Przedmiotem działalności gospodarczej może być działalność wytwórcza, budowlana, 

handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zbóż, a także działalność zawodowa. 
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4. Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy 

Miejskiej Tczew. 

§ 4. 1. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym mowa w § 1ust. 1 następuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, 

w przypadku: 

1) likwidacji działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych w okresie zwolnienia 

podatkowego, 

2) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, 

3) wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co do spełniania wymogów do zastosowania 

zwolnienia. 

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz 

z odsetkami za zwłokę liczonymi jak od zaległości podatkowych za cały okres, w którym korzystał ze 

zwolnienia. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 6. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

§ 7. Niniejszą uchwałę stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6-

miesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia. 

§ 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Tczewie 

 

 

Mirosław Augustyn 
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