
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/868/21 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz 
gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska 

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 i 1378) oraz art. 7 ust. 3  i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1)   (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty położone na obszarach objętych specjalną strefą 
ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1670, z 2019 r. poz. 2020) na terenie Miasta Gdańska. 

2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 ma zastosowanie do nieruchomości zajętych wyłącznie przez 
przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących działalność na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej, którzy działają na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie strefy. 

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zobowiązany jest w terminie do 
31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku uzyskania prawa do zwolnienia, o którym mowa w § 
1 niniejszej uchwały w ciągu roku podatkowego lub nabycia nieruchomości na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej w ciągu roku podatkowego, w terminie 14 dni od uzyskania tego prawa lub nabycia, do 
przedłożenia wraz ze stosowną informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości: 

1) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej; 

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. z 2010 r. 
Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543). 

 
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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§ 3. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia w związku z przekroczeniem 
wysokości dopuszczalnej pomocy de minimis, przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić pisemnie 
Prezydenta Miasta Gdańska, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa 
do zwolnienia, o przekroczeniu wysokości dopuszczalnej pomocy de minimis i odpowiednio skorygować 
informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Prezydenta Miasta Gdańska co do spełnienia warunków 
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze 
zwolnienia. 

§ 4. Pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały: 

1) nie narusza postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 i 2377); 

2) jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 
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. U. UE.L.2013.352.1 z 2020.215.3). 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

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

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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