
UCHWAŁA 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, poz. 528) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na podstawie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy 
de minimis, złożonego w terminie do 6 miesięcy od dnia dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzającego 
podjęcie działalności gospodarczej. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające korzystanie ze zwolnienia. 

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej będące nową inwestycją powstałą na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. 

2.  Przez nową inwestycję należy rozumieć wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę budynek lub jego 
część w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. 
zm.) oddany do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 roku.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 przysługuje przez okres 1 roku, licząc od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym budynek lub jego część został oddany do użytkowania . 

§ 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis, i jej udzielenie następuje zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013r .). 

§ 6. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

§ 7. 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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