
UCHWAŁA NR RG-XXIX/319/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 
2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-

Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. U. Woj. 
Św. z 2014 r. poz. 2694, Dz. U. Woj. Św. z 2016 r. poz. 3756, Dz. U. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4090) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, której udzielenie 
następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 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. U. L 352 z 24.12.2013, s. 1) oraz Rozporządzenia 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 (Dz. U. L 215/3 z 07.07.2020)”. 

2. § 6 ust. 2 pkt 5 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: 

„5) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
i w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”. 

3. § 11 ust. 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu powiadomi organ 
podatkowy o zaprzestaniu spełniania przesłanek uprawniających do udzielenia zwolnienia traci prawo 
do jego udzielenia poczynając od miesiąca, w którym zaprzestał spełniania warunków uprawniających 
do udzielenia zwolnienia”. 

4. Określony w § 16 uchwały termin: „31 grudnia 2020 r.” zmienia się na termin: „31 grudnia 2023 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2919490D-F0AA-4707-BD04-3C50E4A6AFA0. podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe
w zakresie podatku od nieruchomości.

Uchwałą nr RG-XLIV/378/14 z dnia 24 września 2014 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny
wprowadziła stosowne zwolnienia. Zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. L
215/3 z 07.07.2020), okres stosowania 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,
został przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzić zmianę
terminu obowiązywania uchwały z dnia 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 grudnia 2023 r. Należy zaznaczyć, że
taka forma wsparcia dla przedsiębiorców stanowi dodatkowy impuls do inwestowania na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny, o czym świadczy kwota udzielonej pomocy w 2019 r. w wysokości 62 240,07 zł.

Ponadto projekt uchwały przewiduje dodanie do § 1 ust. 1 podstawy prawnej: Rozporządzenia
Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. W § 6 ust. 2 pkt 5 uwzględniono uwagi Prezesa UOKIK,
wprowadzając wymóg przedstawiania przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od
nieruchomości wszystkich zaświadczeń/oświadczeń pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie. W
§ 11 ust. 2 dokonano zmiany oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej odwołania do terminu określonego w
§ 10 ust. 1 na § 11 ust. 1.

Niniejszy projekt uchwały będący programem pomocowym, stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podlega zgłoszeniu
Prezesowi UOKIK w celu zaopiniowania.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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