
UCHWAŁA NR LIV/401/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, od dnia 1 stycznia 2022 roku, nieruchomości lub ich części, 
na których zlokalizowane są nieczynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie 
poeksploatacyjnej, przeznaczone pod rekultywację. 

§ 2. 1. W odniesieniu do zwolnienia, określonego w §1, które zalicza się do pomocy de minimis zgodnie 
z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – udzielenie i monitorowanie będzie następować zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352 z 24 grudnia 
2013 r.), oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późn. zm.). 

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30.06.2024 roku zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 
(UE) 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 24 grudnia 2013). 

3. Zakres informacji potrzebny do udzielenia zwolnienia będzie również zgodny z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). 

4. Podmioty, ubiegające się o pomoc de minimis, zobowiązane są do przedstawiania zaświadczeń, 
oświadczeń o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jaką otrzymały w roku, 
w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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