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PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD UM.1129908.2020 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano 
remont elewacji lub dachu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr XXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku.”; 

2) załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  
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.............................................. 
imię, nazwisko/ nazwa firmy 
 
 
.............................................. 
adres zamieszkania/ siedziba firmy 
 
.............................................. 
NIP 
 
 
 
 

 
Oświadczenie 

 
 
 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.), a 

także § 4 ust. 1 pkt 6 lit. b oraz § 6 pkt 2 uchwały oświadczam, iż:  

 

1. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomoc de minimis o łącznej wartości brutto …………….……… zł, stanowiącej 

równowartość ………………. euro. * 

 

2. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie o łącznej wartości brutto 

……………….. zł, stanowiącej równowartość ……………… euro. * 

 

3. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomocy de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy  

ze środków publicznych. * 
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4. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie od jakiegokolwiek podmiotu 

udzielającego pomocy ze środków publicznych. * 

 
 
 
 
            .....…………….…………………………….. 

   (podpis przedsiębiorcy lub osób  
upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić  
 

           **  1) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw 
         głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; 

2) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 
         organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 

3) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę 
          gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie 
          założycielskim lub umowie spółki; 

4) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej 
          jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie  
          z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, 
          większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 
      Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek z powyższych stosunków, za 
      pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek 
      gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 
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Uzasadnienie 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające 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, wydłużyło do dnia 30 czerwca 2024 r. termin 
obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1407/2013, które jest podstawą prawną udzielania pomocy de minimis. 

W związku z tym powstała możliwość wydłużenia terminów obowiązywania uchwał Rady Miasta Gliwice 
określających zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, do których zalicza się 
uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji 
lub dachu. 

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie 
pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, dlatego też 
Prezydent Miasta Gliwice pismem numer PO.0006.4.1.2020  z dnia 24.11.2020 r. zgłosił projekt uchwały do 
Prezesa UOKiK. 

Prezes UOKiK pismem nr DMP-1.530.704.2020 z dnia 04.12.2020 r. zgłosił uwagi, odnośnie treści 
załącznika nr 2 do uchwały nr XXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku. 
Niniejsze zastrzeżenia zostały w całości uwzględnione w treści skierowanego do Rady Miasta Gliwice projektu 
uchwały (§ 1 pkt 2). 


