
UCHWAŁA NR XXXVII/345/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 
2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 ( M.P. z 2020 r. 
poz.673), Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UEL Nr 352 z dnia 
24.12.2013 r.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
(UE) Nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zamieniające rozporządzenie (UE) Nr 651/2014 
w odniesieniu do jego przedłużania i odpowiednich dostosowań (Dz.U.UE.L.2020.215.3 z dnia 07.07.2020 r.), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty położone na terenie gminy Rymanów zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej związanej z uprawianiem sportów zimowych, w tym m. innymi: 
narciarstwa alpejskiego, narciarstwa klasycznego, snowboardu, innej aktywności fizycznej związanej 
z uprawianiem sportów zimowych. 

§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości określone w § 1 niniejszej uchwały w odniesieniu do 
podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno–prawną oraz sposób 
finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia 
Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UEL Nr 352 z dnia 24.12.2013 r.) oraz 
Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 1407/2013 
w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zamieniające rozporządzenie (UE) Nr 651/2014 w odniesieniu do jego 
przedłużania i odpowiednich dostosowań (Dz.U.UE.L.2020.215.3 z dnia 07.07.2020 r.), 

§ 3. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1 niniejszej 
uchwały, jest złożenie przez podatnika w terminie do 31 stycznia roku podatkowego a w przypadku  obowiązku 
podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających  jego powstanie: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i wszystkich zaświadczeń 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 (załącznik nr 1 do uchwały) lub oświadczenie o nie 
otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 2 do 
uchwały). 

2) Informacji na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
z 2010, Nr 53. poz 311 z póżn. zm.). 

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia o którym mowa § 1 niniejszej uchwały jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków do jej otrzymania lub zmian mających 
wpływ na wielkość udzielonej pomocy, najpóźniej  w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności 
powodujących taką utratę lub zmianę.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/130/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2015 roku 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. z 2015 r. poz. 3258). 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/345/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 października 2020 r. 

..................................................... 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego  z Uchwały  Nr ………………………. Rady Miejskiej w  
Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oświadczam, 
że w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach tj. od dnia 
................................ do dnia …………................ otrzymałem / przedsiębiorca 

............................................................................................................................................................. 
otrzymał inną pomoc de minimis, o której mowa w § 2 uchwały, o wartości brutto…..................... zł, co 
stanowi …................. euro.  

..........................................                                                     ....................................................... 

(miejscowość, data)                                                                                    (podpis przedsiębiorcy lub osoby 
uprawnionej 

 do reprezentowania przedsiębiorcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/345/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 października 2020 r. 

..................................................... 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Nr ………………………. Rady Miejskiej 
w Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
oświadczam, że w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach tj. 
od dnia ................................ do dnia ................................nie otrzymałem / przedsiębiorca 

.......................................................................................................................................................  

nie otrzymał innej niż pomoc de minimis, o której mowa w § 4 uchwały.  

……………………………………………  ………………………………………… 

(miejscowość i data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

  do reprezentowania przedsiębiorcy)  
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