
 

 

UCHWAŁA NR IV/22/2015 

RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 19 lutego 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 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

2) grunty i budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego; 

3) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.); 

4) składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 17 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628); 

5) budynki lub ich części wraz ze związanymi z nimi gruntami oraz budowle wraz ze związanymi z nimi 

gruntami o charakterze ogólno dostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej 

realizowanych przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i wykorzystywane na stadiony oraz boiska wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarnohigieniczne, trybuny; 

6) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie 

świetlic, domów kultury i bibliotek, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 

§ 2.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 4, stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (WE) 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 352 z dnia 24.12.2013 r.). 

2. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 

200000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis 

przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów 

przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100000 EUR. Pułapy te stosuje się bez 

względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana państwu 

członkowskiemu jest w całości, czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty. Wyżej wymieniony okres 

ustala się poprzez odniesienie do lat budżetowych stosowanych przez podmiot gospodarczy w danym państwie 

członkowskim. Jeśli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach środka pomocy przekracza wymieniony 

pułap, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia, nawet w odniesieniu części, która nie 

przekracza tego pułapu. W takim wypadku nie można domagać się korzyści z tytułu z niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do tego rodzaju środka pomocy ani w chwili przyznania takiej pomocy, ani 

później. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 lutego 2015 r.

Poz. 436



3. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązują się do przedstawienia wszystkich zaświadczeń  

o pomocy de minimis, zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymały w roku,  

w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy  

de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Zakres  

ww. informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimus (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

§ 3. Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXII/172/12 Rady Gminy 

Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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

Opolskiego, z mocą od 1 stycznia 2015 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Jarosław Gawlik 
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