UCHWAŁA NR X/146/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala co następuje
§ 1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę
lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanym dalej „rozporządzeniem” zwalnia się od podatku od
nieruchomości:
1) budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby funkcjonowania boisk sportowych, stadionów,
wyciągów narciarskich oraz odkrytych basenów,
2) hale widowiskowo-sportowe,
3) budowle lub ich części związane wyłącznie z funkcjonowaniem boisk sportowych, stadionów, wyciągów
narciarskich oraz odkrytych basenów,
4) grunty związane z budynkami i budowlami wymienionymi w pkt 1-3.
§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, zwane dalej „zwolnieniem” udzielane jest jako pomoc
operacyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
2. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia, zobowiązany jest do:
1) spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu,
2) zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały, zwanego dalej „zgłoszeniem”,
3) złożenia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, których zakres określony jest
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 312 z późn. zm.).
3. Podatnik, zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu, w terminie do 30 kwietnia roku,
następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia, pisemnej informacji o wysokości faktycznie
poniesionych w tym okresie kosztów, wykazanych w zgłoszeniu.
§ 3. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr X/146/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
...........................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)
...........................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby)
.........................................................
(wielkość przedsiębiorcy)

PREZYDENT MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ
Wydział Dochodów Budżetowych
pl. Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała
ZGŁOSZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 2 uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od
nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową, informuję o zamiarze korzystania
z pomocy w ramach ww. uchwały.
Wykaz kosztów projektu1:
Tytuł kosztu

wartość w PLN (słownie)

.....................................................................
(data i podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania
przedsiębiorstwa)
1

Należy podać koszty kwalifikowane, na pokrycie których ma być udzielona pomoc, wyszczególnione w § 9
pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień
z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174)
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