UCHWAŁA NR XXXVIII/493/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów stanowiących zrekultywowane
tereny po górniczych wyrobiskach nadziemnych zajętych na potrzeby prowadzenia
działalności w zakresie turystyki, rekreacji i sportu
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty stanowiące zrekultywowane tereny po
górniczych wyrobiskach nadziemnych o powierzchni powyżej 20 hektarów zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie turystyki, rekreacji i sportu.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w uchwale.
3. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielne
przy zachowaniu warunków 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
mnimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).
4. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, wraz z deklaracją podatnik winien
dodatkowo przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik
otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
podatnika i prowadzonej przez niego działalności, oraz w zakresie pozostałych informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r.
Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
§ 2. 1. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, przez okres korzystania z tej
pomocy podatnik zobowiązany jest do przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku informacji,
o których mowa w § 1 ust. 4.
2. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje w zakresie przesłanek, od
których uzależnione jest zwolnienie bądź udzielenie pomocy de mnimis, traci prawo do zwolnienia
a także udzielenia pomocy de minimis za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, a także
udzielonej pomocy de minimis.
3. Podatnik ma obowiązek powiadamiania organu podatkowego o okolicznościach mających
wpływ na wielkość zwolnienia lub utratę prawa do zwolnienia, a także zmianie mającej wpływ na
wielkość pomocy de minimis lub utratę prawa do tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia powstania
tych okoliczności.
§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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