
UCHWAŁA Nr 276 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 12 ust. 4 

oraz art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe z napędem 

elektrycznym lub wodorowym, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. 

Wsparcie udzielone w ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, a jej 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.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.). 

Wsparcie udzielone w ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących 

działalność w sektorze rolnym stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie 

następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24 

grudnia 2013 r., str. 9 ze zm.). 

§ 3. 

Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 obowiązani są do 

złożenia: 

- deklaracji na podatek od środków transportowych, wykazując środki transportowe 

podlegające zwolnieniu. 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są także do złożenia: 

- wszystkich zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis, również o pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 
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- informacji, o których mowa w rozporządzeniu 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 Nr 53 poz. 311 ze zm.). 

Podatnicy prowadzący działalność w sektorze rolnym obowiązani są także do złożenia: 

- wszystkich zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie; 

- informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

§ 4. 

Podatnicy, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 obowiązani są do dnia 

15 lutego roku podatkowego do złożenia wg stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego: 

- deklaracji na podatek od środków transportowych, wykazując środki transportowe 

podlegające zwolnieniu. 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są także do złożenia: 

- wszystkich zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis, również o pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie; 

- informacji, o których mowa w rozporządzeniu 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 ze zm.). 

Podatnicy prowadzący działalność w sektorze rolnym obowiązani są także do złożenia: 

- wszystkich zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie; 

- informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 Nr 121 poz. 810). 
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 276 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 ww. 

artykułu, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 

ww. ustawy.  

W związku z powyższym zwolnieniu w podatku od środków transportowych podlegają: 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej macie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 

12 ton; 

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 

12 ton; 

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

- autobusy. 

Z uwagi na fakt, iż uchwała dotyczy pojazdów z napędem, w praktyce zwolnieniu nie będą 

podlegać przyczepy i naczepy. 

Na chwilę obecną wartość zwolnienia w podatku od środków transportowych łącznie 

z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w roku, w którym przyznano zwolnienie oraz poprzedzających go 2 lat nie 

może przekroczyć: 

1) 100 000 EURO dla firm z sektora transportu drogowego towarów, 

2) 200 000 EURO dla pozostałych podmiotów, 

3) 500 000 EURO dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym 

interesie gospodarczym. 

Wartość zwolnienia w podatku od środków transportowych łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej przez podmiot prowadzący 

działalność w sektorze rolnym, w roku w którym przyznano zwolnienie oraz 

poprzedzających go 2 lat nie może przekroczyć 20 000 EURO. Jednocześnie pomoc ta, 

po przekroczeniu wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, nie jest możliwa. 

Realizując zasadę wynikającą z treści art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 

r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 

ze zm.), w dniu 14 listopada 2019 r., projekt uchwały przesłano Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pisma 
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odebrano odpowiednio 19 listopada 2019 r. i 18 listopada 2019 r.). Organy te w terminie 

14 dni mogą przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 26 listopada 2019 r. zaproponował 

rozważenie wprowadzenia do projektu uchwały zmian dotyczących pomocy de minimis 

w sektorze rolnym. Zmiany te wprowadzono w § 2, § 3 i § 4 projektu uchwały. Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ustawowo przewidzianym terminie nie 

przesłał zastrzeżeń. 

Zwolnienie w podatku od środków transportowych dla pojazdów zeroemisyjnych ma na 

celu poprawę stanu powietrza w naszym mieście. Jednocześnie działania te wpisują się 

w przygotowywaną strategię Miasta Konina – Zielone miasto energii. Utrata części 

przyszłych dochodów budżetowych jest niskim kosztem poprawy środowiska naturalnego 

Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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