
Uchwała Nr XII-73/07
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia  14 listopada 2007 r.

w sprawie  zwolnień od  podatku od nieruchomości.

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity - 
Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,  Nr 153 poz.1271, Nr 214 
poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. 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), 
art.7 ust .3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  - Dz.U. z 2006 r. Nr 121 
poz.844, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, , Nr 245 poz 
1775 Nr 251 poz. 1847)

Rada Miejska w Baborowie        u c h w a l a     co  następuje :

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby :

1) kultury  i sztuki, 
2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) ochrony przeciwpożarowej,

2. grunty, budynki i budowle lub ich części, stanowiące gminny zasób nieruchomości z 
wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3. grunty, budynki i  budowle lub ich części służące do poboru i  uzdatniania wody   na cele 
socjalne i zaopatrzenia ludności. 

4. zorganizowane składowiska odpadów stałych,

5. sieć ciepłowniczą  będącą  własnością gminy,

6. sieć kanalizacyjną na terenie gminy,

7. powierzchnię użytkową pozostałych budynków  lub ich części  będące  w posiadaniu 
emerytów i rencistów,   którzy przekazali gospodarstwo rolne w 10 letnią dzierżawę w celu 
nabycia prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, o ile nie jest w 
nich prowadzona działalność gospodarcza.

§ 2.

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt. 6  stanowi pomoc 
publiczną w rozumieniu art.87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(Dz.Urz.WE nr 325  z dnia 24 grudnia 2002r.), która jest zwolniona z wymogu notyfikacji 
wynikającego z art.88 ust.3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie 
zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE  w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej 
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w 
okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie 



przekracza kwoty stanowiącej 200 tys euro za wyjątkiem podmiotów gospodarczych 
działających w sektorze transportu drogowego dla którego, pomoc nie może przekroczyć 
100 tys euro.

§ 3.

            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4.

           Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty  jej ogłoszenia w Dzienniku  
           Urzędowym Województwa Opolskiego,  z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2008 roku.
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