
UCHWAŁA NR XXVIII/293/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części 
o charakterze ogólnodostępnym, zajęte wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej 
i rekreacji ruchowej. 

2. Zwolnieniu podlegają następujące obiekty sportowe zajęte wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu 
sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, wraz z zajętym przez nie gruntem: 

1) stadiony; 

2) hale sportowe; 

3) boiska o nawierzchni sztucznej i naturalnej; 

4) korty tenisowe kryte i odkryte; 

5) skate parki; 

6) baseny odkryte; oraz infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w pkt 1-6, za wyjątkiem zajętej 
na prowadzenie innej działalności gospodarczej, niż działalność opisana w ust. 2. 

§ 2. 1.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały przysługuje 
podatnikowi, który złoży deklarację na podatek od nieruchomości na druku  DN-1, a w przypadku osób 
fizycznych informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1, w terminach określonych 
w art. 6 ust. 6 lub art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 

2. Podatnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany dołączyć do deklaracji, o której mowa w ust. 1: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 1, lub oświadczenie 
o nie otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – na druku 
stanowiącym załącznik nr 2, 

2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53. poz 311 z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do tego 
Rozporządzenia. 

3. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w który złoży organowi udzielającemu pomocy komplet dokumentów 
wymienionych w ust. 1 i 2. 

§ 3. Podatnik będący przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, 
zobowiązany jest każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis nie objętej uchwałą, 
do przedkładania przez cały okres zwolnienia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis. 

§ 4. W przypadku utraty prawa do uzyskania zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
organ podatkowy o tym fakcie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących 
utratę prawa do zwolnienia. 
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§ 5. 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). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXVII/287/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 8 maja 2020 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14  dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/293/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

 

 

.....................................................                                            ......................................................  
   (imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)                                                             (adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr XXVIII/293/2020 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości obiektów sportowych oświadczam, że w roku, w którym ubiegam się o 

pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat tj. od dnia .............. do dnia............... 

otrzymałem / przedsiębiorca ............................................................. otrzymał inną pomoc de 

minimis, o której mowa w § 5 uchwały, o wartości brutto................ zł, co stanowi ................. 

euro.  

 

 

..........................................                                                     .......................................................  
           (miejscowość, data)                                                                                    (podpis przedsiębio rcy lub osoby uprawnionej 

          do reprezentowania przedsiębiorcy) 
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Załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/293/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

 

………………………………………… 
        Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

 

………………………………………… 

   (adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr XXVIII/293/2020 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

obiektów sportowych oświadczam, że w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat tj. od dnia .............. do dnia............... nie 

otrzymałem/przedsiębiorca ............................................................. nie otrzymał innej 

pomocy de minimis, o której mowa w § 5 uchwały.  

 

 

 

 

……………………………………………………                                             …………………………………………………… 
         (miejscowość i data)                                                                             (podpis przedsiębiorcy lub osoby  uprawnionej          

          do reprezentowania przedsiębiorcy) 
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