
UCHWAŁA NR XXX/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)   (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
i Komisji Polityki Gospodarczej

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
w ramach pomocy de minimis zmienia się § 4 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

2) „gruntów, budynków i budowli zajętych w całości lub w części na: działalność developerską, 
bankową, finansową lub ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, związaną
z dystrybucją i przesyłem energii, stacji paliw oraz handlową”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich : 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 
368 z 17.12.1992 r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone   w niniejszej ustawie - z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Id: 3E63A3AD-D38B-4A0E-A9CC-15AA74B061A0. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 24.03.2017 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynął wniosek Państwa X* i Y*
z prośbą o zmianę treści § 4 pkt 2 uchwały nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na
terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis w taki sposób aby podatnicy prowadzący
działalność gospodarczą polegającą na budowaniu powierzchni pod wynajem mogli również
korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały.

Prezydent Miasta przychylił się do wniosku Podatników i zaproponował zmianę treści §
4 pkt 2 uchwały poprzez skreślenie zapisu, że…”zwolnienie z podatku od nieruchomości
nie stosuje się do gruntów, budynków i budowli zajętych w całości lub w części na działalność,
w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom”.

 

Skarbnik Miasta

Helena Kullas 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
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