
  

 

 

UCHWAŁA NR 16/2018 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445,  

poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, 2073) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w podatku od nieruchomości budowle - sieci kanalizacyjne  

wraz z przepompowniami ścieków służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Zwolnienie w podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie  

od 1 stycznia 2019r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały  Nr 16/2018  Rady Gminy Przemęt 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  

 

Rada Gminy na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445 ze zm.) może wprowadzić zwolnienie 

przedmiotowe w podatku od nieruchomości inne niż określone w w/w ustawie. 

Projekt uchwały dotyczy zwolnienia w podatku od nieruchomości budowli – sieci 

kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków służące zbiorowemu odprowadzaniu 

ścieków. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej - projekt w/w uchwały został zgłoszony 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Dnia 10 grudnia 2018r. wpłynęło pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów wyjaśniające, że organ powinien ustalić czy wprowadzone zwolnienie  

w podatku od nieruchomości budowli będzie stanowiło pomoc publiczną, zważywszy  

na art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

 Po przeanalizowaniu wyjaśnień ustalono, że wspieranie przedmiotowej działalności 

wodno – kanalizacyjnej mającej zasięg lokalny, nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem 

konkurencji i nie narusza wymiany handlowej między państwami członkowskimi. W takim 

przypadku, nie są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TFUE,  

a przysporzenie finansowe wynikające z w/w uchwały, nie będzie stanowić pomocy 

publicznej. 

Zwolnieniu w podatku od nieruchomości na mocy przedmiotowej uchwały będą 

podlegały budowle - sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami ścieków służące 

zbiorowemu odprowadzaniu ścieków mieszkańcom Gminy Przemęt. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

   Wójt Gminy 

 

/ - / mgr Janusz Frąckowiak 

 


