
UCHWAŁA NR IX/88/19
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/579/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1722, poz. 2073; z 2019 r. 
poz. 534), Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/579/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 października  2018 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości uchyla się § 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z wyjaśnieniami i zaleceniami zawartymi w piśmie UOKiK nr DMP-1.52.7.2019.MM
z dnia 23 stycznia 2019 r. co do poprawności Uchwały Rady Gminy Andrespol z dnia 17
października 2018 r. Nr LXIII/579/18 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz gruntów, na
których budynki te są posadowione, uchyla się § 2 mówiący o tym, iż kwota podatku wynikająca z
ww. zwolnienia stanowi pomoc publiczną i jest stosowana jako pomoc de minimis.

UOKiK wyjaśnia, iż udzielenie takiego zwolnienia ma zasięg stricte lokalny i brak jest
zainteresowania ze strony obywateli zamieszkujących w innych państwach członkowskich do
korzystania z opieki nad swoimi dziećmi w placówkach zlokalizowanych w Polsce.

Udzielenie więc takiego zwolnienia w podatku od nieruchomości nie grozi zakłóceniem
konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi i tym
samym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art.107 ust.1 TFUE. Tym samym uchwała nie
powinna zostać uznana za program pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 1407/2013.
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