UCHWAŁA NR XXIV/122/2017
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. U.
z 2016 r.,poz.446 ) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.
z 2016 r.,poz.716 ) Rada Gminy Polska Cerekiew po zasięgnięciu opinii Urzędu Ochrony Praw Konkurencji
i Konsumentów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty,budynki lub ich części oraz budowle o charakterze
ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport
i rekreację ruchową.
2. Zwolnieniu podlegają następujące obiekty sportowe, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury
fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową:
1) baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane,
2) stadiony,
3) boiska,
4) hale sportowe,
5) lodowiska sztuczne,
6) kryte ujeżdżalnie do jazdy konnej,
7) infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w pkt 1-6 jak szatnie, pomieszczenia dla sędziów
i zawodników, zaplecze sanitarno-higieniczne, parkingi i trybuny, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Zwolnienia przewidziane w niniejszej uchwale są w stosunku do przedsiębiorców pomocą de minimis,
a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji ( WE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art.107 i art.108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352 ).,
§ 2. 1. Podstawą do uzyskania zwolnienia jest złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości,
a w przypadku osób fizycznych informacji o nieruchomościach i obiektach budowanych na obowiązującym
formularzu wraz z dokumentami, o których mowa w ust.2 w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą,
2. Podatnik będący przedsiębiorcą korzystający ze zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale
zobowiązany jest do przedłożenia:
1) zaświadczeń i oświadczeń o pomocy de minimis określonych w art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,otrzymanej w okresie bieżącego roku
kalendarzowego oraz 2 lat poprzedzających ten rok albo oświadczenia o nie otrzymaniu w tym okresie
pomocy de minimis.
2) informacji określonej w odrębnych przepisach w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc publiczną.
3. Do deklaracji lub informacji, o których mowa w ust.1 podatnik dołącza pisemną informację zawierającą
opis przedmiotu zwolnienia z podaniem obrębów i numerów geodezyjnych działek, ich powierzchni,
powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli.
§ 3. 1. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku wprowadzanie organu podatkowego w błąd co do
spełniania przewidzianych w niniejszej uchwale warunków, od których zależy zwolnienie od podatku od
nieruchomości oraz w przypadku błędu w treści dokumentów, o których mowa w § 2 ust.2, jeżeli błędy te
nie zostaną usunięte w terminie 7 dni od otrzymania wezwania organu podatkowego do ich usunięcia.
2. Każdorazowo na żądanie organu podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do
składania wymienionych w § 2 ust.2 informacji.
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3. Podatnik jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie organu podatkowego o utracie prawa do
zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy – w terminie 14 dni od dnia powstania
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia lub zmianę wysokości tego zwolnienia.
§ 4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od
nieruchomości za okres , w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
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