DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 31 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW

Poz. 10065

Data: 2019-12-31 11:51:36

UCHWAŁA NR XV/189/2019
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 3,
art. 20 b i art. 20 d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/13/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą nr XXVII/433/2016 r. Rady Miasta Zakopane z dnia
24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 uchwały dodaje się ust. 2,3 i 4, które otrzymuje brzmienie:
„2. Do zwolnień, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 stanowiących pomoc publiczną, mają
zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
(Dz.U.UE.L.2012.114.8 z dnia 26.04.2012 r.) zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
2018/1923 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 360/2012 w odniesieniu do
okresu jego stosowania (Dz.U.UE.L.2018.313.2 z dnia 10.12.2018 r.)”;
„3. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku
kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć
równowartości 200.000 EUR brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 EUR brutto.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, pomoc de minimis przyznaną
zgodnie z tym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi
rozporządzeniami o pomocy de minims do przysługującego pułapu (przy zapewnieniu rozdzielności
rachunkowej poszczególnych rodzajów działalności)”.;
„4. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wykonującemu
usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym przez dowolny okres trzech lat budżetowych
nie może przekroczyć 500.000 EUR.”.;
2) W § 3 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę
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wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym stanowiących załącznik nr
1 lub 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc

