
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/175/20 
RADY GMINY MOSZCZENICA 

z dnia 25 listopada 2020 roku 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych 
do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła na biomasę. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, z późn. zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zmianami), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) instalacji fotowoltaicznej – należy przez to rozumieć instalację pozwalającą na wyprodukowanie energii 
elektrycznej z energii promieniowania słonecznego; 

2) kolektorze słonecznym – należy przez to rozumieć urządzenie do konwersji energii promieniowania 
słonecznego na ciepło służące do ogrzewania budynku, jego części lub wody użytkowej; 

3) pompie ciepła – należy przez to rozumieć urządzenie umożliwiające odbiór ciepła z dolnego źródła 
o niskiej temperaturze i przekazaniu go do źródła górnego o wysokiej temperaturze; 

4) kotle na biomasę – zgodnie z definicją biomasy zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (t j. Dz. U. 2020 r. poz. 261 z późn. zmianami) 

5) nakładach – należy przez to rozumieć wydatki poniesione na zakup lub podłączenie instalacji 
fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła na biomasę; 

6) kosztach – należy przez to rozumieć pochodzące ze środków własnych nakłady na zakup lub podłączenie 
instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła na biomasę, pomniejszone o inne 
otrzymane dofinansowanie ze środków publicznych na te same nakłady; do kosztów nie zalicza się 
wydatków o charakterze operacyjnym, takich jak opłaty administracyjne lub koszty uzyskania finansowania 
inwestycji; 

7) podłączeniu – należy przez to rozumieć przyłączenie instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, 
pompy ciepła, kotła na biomasę do wewnętrznych instalacji, sieci lub urządzeń umieszczonych w budynku 
lub ich części, 

8) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – należy przez to rozumieć formularze, o których 
mowa w art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zmianami), 

9) budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
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mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne  lub ich części położone na terenie 
Gminy  Moszczenica,  do których podłączono instalację fotowoltaiczną lub kolektor słoneczny lub pompę 
ciepła lub kocioł na biomasę, które zostały co najmniej raz uruchomione. Zwolnienie nie obejmuje budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem   działalności gospodarczej.   

2. Warunkiem uzyskania i korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 , jest: 

1) poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 4 000 złotych brutto, 

2) podłączenie budynku mieszkalnego lub jego części do instalacji fotowoltaicznej lub kolektora słonecznego 
lub pompy ciepła lub kotła na biomasę, przez cały okres korzystania ze zwolnienia; 

§ 3. 1. Zwolnienie od podatku następuje zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych. Podatnik winien  złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zawierającą dane 
o przedmiotach zwolnionych oraz oświadczenie o spełnieniu  warunków uprawniających do zwolnienia, 
zawartych w niniejszej uchwale ( stanowiące załącznik do uchwały), wraz z dokumentami je potwierdzającymi. 

2. Informację wraz z oświadczeniem i dokumentami, o których mowa w ust. 1 należy złożyć do dnia 
31 grudnia 2021 r. 

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

2. W przypadku, gdy koszty zostały poniesione w różnych latach, zwolnienie udzielane jest od 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym złożono informację wraz z oświadczeniem i dokumentami je 
potwierdzającymi . 

§ 5. 1. Z końcem miesiąca, w którym nastąpiło trwałe odłączenie budynku lub jego części od instalacji 
fotowoltaicznej lub kolektora słonecznego lub pompy ciepła lub kotła na biomasę, podatnik traci prawo do 
zwolnienia bez obowiązku zwrotu jego wysokości.  

2. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ udzielający zwolnienia o utracie do niego prawa 
w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło trwałe odłączenie od instalacji fotowoltaicznej lub kolektora 
słonecznego lub pompy ciepła lub kotła na biomasę. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica. 

§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.     

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Izabella Wąsowska 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/175/20 
Rady Gminy Moszczenica 
z dnia 25 listopada 2020 r. 

……………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia 

W związku z § 2 i § 4  Uchwały nr …………… Rady Gminy Moszczenica z dnia ………..2020 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji 
fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła na biomasę , oświadczam, że : 

1. Budynek mieszkalny/część budynku mieszkalnego jest podłączona do instalacji fotowoltaicznej, 
kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła na biomasę* i została uruchomiona 
w dniu……………………………………… 

2. Nakłady na zakup lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, kotła 
na biomasę * wyniosły ………………………………..złotych, 

3.  Koszty na zakup lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego,  pompy ciepła, kotła 
na biomasę * wyniosły ………………………………..złotych, 

         ……….…………………. 

(podpis podatnika) 

...............................................……. 

(miejscowość, data ) 

* niepotrzebne skreślić 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Izabella Wąsowska 
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