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UCHWAŁA NR XXXI/797/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie
portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 7 ust. 3 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, zm. poz. 2244) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/159/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de
minimis, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki, nowo wybudowane części
budynków, nowo wybudowane budowle, nowo wybudowane części budowli znajdujące się w granicach
portu morskiego w Gdańsku ustalonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od
strony morza, redy i lądu (dz. U. z 2012 r. poz. 650) na terenie dzielnic Nowy Port, Letnica, Młyniska,
Śródmieście, Przeróbka i Stogi. Zwolnienie obejmuje nowo wybudowane budynki, nowo wybudowane
części budynków, nowo wybudowane budowle, nowo wybudowane części budowli związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, które w ramach jednej inwestycji, zostały zbudowane,
odbudowane, rozbudowane lub nadbudowane i w stosunku, do których poniesiono nakłady na ich
budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w łącznej udokumentowanej wysokości nie mniejszej niż
5.000.000,00 PLN netto (tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług).”;
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do
złożenia Prezydentowi Miasta Gdańska przed przystąpieniem do realizacji inwestycji:
1) zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej, na druku stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2) wszystkich zaświadczeń o przyznaniu pomocy de minimis oraz zaświadczeń o przyznaniu pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch lat poprzedzających ten rok albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacji wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).”;
3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.”.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
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