
UCHWAŁA NR V/47/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 r. 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po dopełnieniu obowiązku zgłoszenia projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie 
pomocy de minimis Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w uchwale Nr VIII/71/15 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 3747) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu: 

,,§ 5a.1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 

1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określonego 
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze 
zm.); 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub oświadczenia o wysokości pomocy de minimis 
otrzymanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych 
(w tym również dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie; 

3) oświadczenia o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą. 

2. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5b. Na żądanie organu udzielającego pomocy Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia 
dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy.". 

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6.1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2. Przedsiębiorcy, którzy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nabyli prawa do zwolnień, 
zachowują je przez okres wskazany w uchwale po spełnieniu warunków w niej określonych.". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 
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Uzasadnienie
Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze 
zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków 
i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada gminy może 
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Stosownie 
do art. 20b i 20c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 
3 (wprowadzanie zwolnień przedmiotowych), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy 
publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, 
a pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Warunki udzielania pomocy de minimis wynikają 
bezpośrednio z przepisów unijnych, w tym w szczególności z nowego 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). Przedłożony projekt uchwały ma na 
celu umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków lub ich części 
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta I Gminy Pasłęk przez kolejne 
dwa lata. Zwolnienie dotyczy nowych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. Zgodnie z par. 6 ust. 2 po 
upływie okresu obowiazywania niniejszej uchwały tj. po 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorcy, którzy na jej 
podstawie nabyli prawa do zwolnień, zachowują je przez okres jednego roku, po spełnieniu warunków w niej 
określonych. Pozostawiono natomiast niezmienione, obowiązujące dotychczas uregulowania określające 
warunki uzyskania przez podatnika zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości. Preferencje 
podatkowe w zakresie podatków lokalnych udzielane przedsiębiorcom są instrumentem polityki prowadzonej 
przez władze miasta. Rezygnując świadomie z należnych świadczeń publicznoprawnych, pozostawia się środki 
te podmiotom gospodarczym, stymulując ich rozwój, zachęcając do inwestowania, zwiększania zatrudnienia, 
co może spowodować wzrost dochodów budżetowych w dłuższym okresie czasu, zmniejszenie stopy 
bezrobocia, jak również lepsze zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Podjęcie niniejszej uchwały jest 
działaniem zmierzającym do wspomagania przedsiębiorczości, ofertą dla przedsiębiorstw, które chcą 
zainwestować w naszym mieście, tworzyć nowe miejsca pracy i prowadzić działalność gospodarczą. Na 
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 708 ze zm.) projekt uchwały, jako projekt programu pomocowego 
przewidującego udzielanie pomocy de minimis, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Prezes UOKiK, na którego wniosek wprowadzono dodatkowe do projektu uchwały 
rozwiązania, o których mowa w § 1 pkt 1, mające służyć prawidłowemu nadzorowaniu i monitorowaniu 
udzielonej pomocy. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/20
Rady Miejskiej w Pasłęku

 z dnia 29 maja 2020 r.
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

 
Ja niżej podpisany/a: 

………………...……………………..................................................................................................................…….                                                              
(imię i nazwisko) 

uprawniony do reprezentowania  firmy 

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

......................................…………………….........................................……….……………………..........................
(nazwa i adres firmy) 

legitymujący się dowodem osobistym 

……………………...........................................................………...….....…..................................................................        
 (seria i numer)

wydanym przez 

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

oświadczam że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie 
otrzymałem / firma, którą reprezentuję nie otrzymała pomocy de minimis (w tym również pomocy de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie). 
 
 

 
 
.........................................................                                                                                ........................................

miejsce i data                                                    podpis
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  V/47/20
Rady Miejskiej w Pasłęku

 z dnia 29 maja 2020 r.
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 

 
Ja niżej podpisany/a: 

…………………………………........................................................................................................................…….                                                              
(imię i nazwisko) 

uprawniony do reprezentowania  firmy 

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

...........................…………………....................................................……….……………………..........................
(nazwa i adres firmy) 

legitymujący się dowodem osobistym 

.............................................……………………..........………...….....…..................................................................         
(seria i numer)

wydanym przez 

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

że nie otrzymałem/firma, którą reprezentuję nie otrzymała pomocy innej niż pomoc de minimis na te same 
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana jest pomoc de minimis zgodnie z 
Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr ............…… z dnia …...........
 
 
 

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

miejsce i data                                                           podpis
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