
UCHWAŁA Nr 
XXV/142/09 RADY 
GMINY CIECHANÓW z 
dnia 12 marca 2009 r.  

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457 z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala  
co następuje:  

§ 1.  
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystywane przez 
wyspecjalizowanych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 
przetwarzania skupionych i wprowadzanych do obrotu produktów rolnych oraz produktów innych niż 
rolne służących do produkcji pasz dla drobiu i zwierząt.  

§ 2.  
l. Zwolnienie, o którym mowa w § l stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.)  
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 
przekroczyć równowartości 200 tysięcy euro brutto w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu 
dwóch poprzednich lat.  
3. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy de minimis , jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota 
pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.  
4.Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc oraz korzystający z pomocy na podstawie niniejszej 
uchwały zobowiązany jest do składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis 
otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej innej niż de minimis 
pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim),dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, 
na które udzielona jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.  
5.Wyklucza się możliwość udzielenia pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej.  
6.Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy oraz korzystający z pomocy ma obowiązek 
przedłożyć informacje lub dokumenty obrazujące ich sytuację ekonomiczną, bądź też oświadczenie, 
iż nie znajdują się oni w trudnej sytuacji ekonomicznej.  

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.  
 

                                                                                                    


