
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/256/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20d 

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 

z późn. zm) 

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej, znajdujące się na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego. 

2. Zwolnienie przysługuje dla inwestycji oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2020 roku. 

3. Zwolnienie przysługuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nowa inwestycja 

została oddana do użytkowania. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat i dotyczy budynków i budowli lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 roku. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w  ust. 1 stanowi pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 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. Urz. UE L  352 z dnia 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020). 

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie określonymw § 1 ust. 1 zobowiązany 

jest do przedłożenia: 

1) wniosku o zwolnienie, którego wzór stanowi  – załącznik nr 1 do uchwały; 

2) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

z wyszczególnieniem przedmiotów zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały; 

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

4) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ustalonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

5) aktu notarialnego i wypisu z ksiąg wieczystych nieruchomości; 

6) kopii prawomocnego pozwolenia na użytkowanie; 
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7) oświadczenia o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

§ 3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedkładać w terminie do dnia 

31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia poniższe dokumenty: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ustalony Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis – (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

   

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/256/2020 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Wniosek 

o zwolnienie od podatku od nieruchomości 

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 

w ramach pomocy de minimis 

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

położonych w Mieleckim Parku Przemysłowym: 

przy ul. ………………………………………………………………………………………… 

nr działki ….……………………………………………………………………………………. 

nr księgi wieczystej ...………………………………………………………………..…………. 

stanowiącej własność ………………………………………………………………………...… 

Pełna nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy: .............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres siedziby/zamieszkania przedsiębiorcy: ………………………………….......................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Numer identyfikacyjny REGON: ……......................................................................................... 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ..................................................................................... 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskowaną pomocą: 

……………......................................………………………………………………………….... 

nr telefonu: ……….……………………………. 

e-mail: …………….…………………………… 

 

 

……………………………                            …………………………………….............…….. 

Data                                                                              Podpis przedsiębiorcy 
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