UCHWAŁA NR X/71/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/436/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zmianami), w związku z art. 5 ust.1 rozporządzenia 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 24.12.2013 r.), uchwala się, co następuje;
§ 1. W uchwale Nr LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie „ 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w danym roku oraz
w okresie 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy - na
druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały”,
2. § 14 otrzymuje brzmienie – „Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej
przepisów w sześciomiesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia”,
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r.,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Eugeniusz Patyk
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Załącznik do Uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia ……………..
„Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/436/14
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 października 2014 r.”

.............................................................
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

……………………………………….
/adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy/

Prezydent Miasta Głogowa
Rynek 10
67-200 Głogów
Oświadczenie
Stosownie do przepisu § 8 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr ........................... Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia ......................., w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych (art. 233 k.k.),
oświadczam, że w bieżącym roku oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia
zgłoszenia nie otrzymałem pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie.

.....................................
/miejscowość, data/
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/pieczęć i podpis przedsiębiorcy/
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UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany zapisów § 8 ust. 2 pkt 1 i § 14 oraz załącznika nr 3 do uchwały Nr
LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości. Zmian ta ma na celu dostosowanie zakresu obowiązków podmiotu ubiegającego
się
o pomoc de minimis do przepisu art. 5 ust. 1 rozporządzenia 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
oraz doprecyzowanie zapisu dotyczącego okresu obowiązywania uchwały.
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