UCHWAŁA NR XV/166/2015
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli
oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)1 Rada Gminy Komorniki
uchwala, co następuje:
§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części zajęte
na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 ( Dz. U. z 2013r. poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
§2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 następuje na pisemny wniosek podatnika i jest
udzielane w ramach pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. K.E. L. 2013
Nr 352, str.1)
§3.1 Podatnik zamierzający uzyskać pomoc de minimis przewidzianą w niniejszej uchwale,
zobowiązany jest do przedstawienia Wójtowi wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, a ponadto zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie.
2. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc nie korzystał z pomocy de minimis w okresie
wymienionym w ust. 1, zobowiązany jest do przedstawienia Wójtowi pisemnego
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.
3. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć informacje przewidziane
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311
ze zm.)
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.
§5. Uchwała wchodzi z dniem 01.01.2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
mgr Marian Adamski
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 528, poz.774

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/166/2015
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli
oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Na terenie Gminy Komorniki prowadzą działalność żłobki niepubliczne,
które jako placówki opiekuńczo-wychowawcze nie podlegają zwolnieniu z podatku
od nieruchomości, na zasadach jak przedszkola niepubliczne, a sprawują opiekę nad dziećmi
do lat 3.
Rada Gminy Komorniki chcąc wesprzeć istniejące żłobki oraz stworzyć dobre warunki
do powstawania nowych żłobków na terenie gminy, postanowiła zwolnić z obowiązku
płacenia podatku od nieruchomości placówki opiekuńczo-wychowawcze sprawujące opiekę
nad dziećmi do lat trzech.
W związku z powyższym wprowadzenie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy Komorniki
mgr inż. Jan Broda

