
UCHWAŁA NR XXV/129/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych  ( Dz. U. z 2016 poz.716 z późn.zm.) Rada Gminy Łącznauchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części 
wykorzystywane pod infrastrukturę „ostatniej mili".

2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w 
rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 
2014 r. poz. 243 z późn. zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana 
jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej 
sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

3. Zwolnienia, o których mowa w pkt 1 w stosunku do podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób 
finansowania stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 
grudnia 2013 r.).

4. W celu skutecznego nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy de minimis 
podmioty ubiegające się o nią zobowiązuje się do przedstawiania :
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w 

rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 
tym zakresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
5. Niniejsza uchwała w zakresie warunków udzielania pomocy de minimis obowiązuje 

do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

Monika Pająk
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UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Łączna Nr XXV/129/2016 z dnia 24 listopada 2016r.

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niż określone w ust.1, oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o
zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Przedmiotowa uchwała przewiduje
zwolnienie z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod
infrastrukturę „ostatniej mili”. Wprowadzenie przez gminę zwolnienia z podatku od
nieruchomości dotyczyć będzie infrastruktury, która wykorzystywana będzie do działalności
gospodarczej polegającej na dostarczeniu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Rezygnacja z wpływów do budżetów z tytułu podatku od nieruchomości przełoży się w przyszłości
na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, na czym zyskają wszyscy szczególnie mieszkańcy
gminy, przedsiębiorcy, instytucje, podniesie standard usług dla podmiotów korzystających z usług
telekomunikacyjnych.
Stosownie do zapisów art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały był zgłoszony
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zastrzeżenia zawarto w treści § 1
pkt 4 .

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące działalność w
zakresie telekomunikacji stanowi jedno z zadań własnych gminy, dlatego podjęcie niniejszej
uchwały jest celowe i w pełni zasadne.
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