
UCHWAŁA NR XII/78/15
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 23 listopada 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  (t. j. Dz. U. z 
2015r. poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 849) Rada Miejska w Kolonowskiem 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 139);

4) budynki lub ich części wraz ze związanymi z nimi gruntami oraz budowle wraz z związanymi z nimi 
gruntami wykorzystywane na stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tym obiektom typu: 
szatnie, zaplecze sanitarnohigieniczne, trybuny;

5) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do 3 lat z ( Dz U z 2013 poz 1457 z póź. zm. )

7) 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

8) przystanie kajakowe rozumiane jako miejsca wraz z infrastrukturą pozwalające na rozpoczęcie i 
zakończenie spływu kajakowego, wygodne dobicie do brzegu, wyciągnięcie kajaka z wody oraz jego 
zwodowanie i odbicie od brzegu, posiadające dogodny dojazd do drogi publicznej oraz możliwość 
załadowania i wyładowania kajaków z przyczep transportowych.

§ 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. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia wszystkich zaświadczeń 
o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzmanej w tym okresie, albo 
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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