
 
Uchwała nr XXXIII/667/04 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 22 listopada 2004r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 2004-2006 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt pkt 4, 7, 
10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) oraz 
Rozporządzeniem 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 w związku z pismem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
znak DDO-500-296/(2)/2004/RZ 

 
Rada Miasta Katowice 

uchwala: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXX/615/04 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 2004-2006 
wprowadzić następującą zmianę: 
 

-§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 „§ 7.   Zwolnienie, o którym mowa w §§ 1, 2, 3 i 4 stanowi pomoc publiczną, a jej

udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 
2004r. Nr 123 poz. 1291) oraz Rozporządzenia 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 tj., co oznacza, że
zwolnienie od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de 
minimis otrzymanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w
okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy nie
może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro oraz 
zwolnienie to nie może stanowić: 
a) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności w sektorze transportu oraz

w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem
i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

b) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, 
jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych
produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 

c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.”
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 



 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/615/04 Rady Miasta 
Katowice z dnia 27 września 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą  na terenie miasta Katowice w latach 2004 – 2006. 
 
Pismem z dnia 27 sierpnia 2004r. nr FN.II.31104-274/04 Prezydent Miasta 
Katowice, w oparciu o zapisy art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. nr 123 poz. 1291 ) przesłał do Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta 
Katowice w latach 2004 – 2006 z prośbą o jego przyjęcie. Pismo to zostało 
odebrane przez UOKiK dnia 30 sierpnia 2004r.  
Zgodnie z zapisami powołanego artykułu Prezes Urzędu w terminie 14 dni może 
przedstawić do przesłanych projektów uchwał zastrzeżenia dotyczące 
przejrzystości zasad udzielania pomocy.  
Biorąc pod uwagę fakt, że w ustawowym terminie nie wpłynęło od Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo zawierające zastrzeżenia w zakresie 
przedłożonego projektu uchwały, w dniu 27 września 2004r. Rada Miasta 
Katowice podjęła uchwałę Nr XXX/615/04 w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 2004-2006. 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
W dniu 11 października 2004r. do Prezydenta Miasta Katowice wpłynęło pismo nr 
DDO-500-296/(2)/2004/RZ z dnia 10 września 2004r. ( data wysłania 7.10.2004r. ) 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające zastrzeżenia odnośnie 
przesłanej uchwały polegające na tym, iż UOKiK proponuje aby w uchwale 
zawrzeć wyłączenia udzielenia pomocy de minimis wynikające z art. 1 
Rozporządzenia Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L nr 10 z 
13.01.2001r.) a dotyczące: 
1) pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności 

związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów 
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską 

2) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli 
pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, 
utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 

3) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej. 
 
Biorąc pod uwagę sugestie przedstawione przez UOKiK mające na celu czytelne 
wskazanie podatnikowi sytuacji, w której nie będzie mógł skorzystać z pomocy de 
minimis zawartej w uchwale Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004r. 
proponuje się uwzględnienie ich i wprowadzenie do podjętej w uchwały.    


	U z a s a d n i e n i e

