
 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/403/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku 

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 2021 r., poz. 1372 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. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2022 roku nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

1) grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze, 

2) grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, 
nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

3) grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, 
związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

4) grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, 
nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

5) grunty zrekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych, 

6) budowle byłych składowisk odpadów komunalnych, 

7) grunty przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 
znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC, 

8) grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr", 
z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

9) budowle - sieci wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj - 210, 211), 
znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania, stanowią pomoc de 
minimis w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020). 
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§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest do 
złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego 
po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie: 

1) zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się 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, 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu 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 poźn. zm.), dotyczących w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia 
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 

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

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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