UCHWAŁA NR XXXII/260/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie 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 (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 7 ust.3 i art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 972/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013
w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu
do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215 z dnia 7 lipca 2020 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 5083
i z 2015 r. poz. 2996) § 14 otrzymuje brzmienie: ” Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia
2023 r.,z możliwością stosowania jej przepisóww sześciomiesięcznym okresie przejściowym od daty
jej wygaśnięcia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Sienkiewicz
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UZASADNIENIE

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 972/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. został przedłużony okres
obowiązywania m.in. rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r.). Pierwotny termin obowiązywania z dnia 31 grudnia 2020 r. został
przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast zgodnie z przepisem art. 7 ust. 4 rozporządzenia
(UE) 1407/2013 wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone
w rozporządzeniu pozostają nim objęte przez kolejne sześć miesięcy.
Rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 r. stanowi podstawę stosowania zwolnienia określonego
w zmienianej uchwale Nr LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października
2014 r., której termin obowiązywania jest ściśle związany z terminem obowiązywania
rozporządzenia. Stosowane na podstawie zmienianej uchwały zwolnienie z podatku od
nieruchomości jest formą wsparcia przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, którego
kontynuacja jest uzasadniona. W okresie obowiązywania zmienianej uchwały, zwolnienia
udzielone na jej podstawie stanowiły kwotę ok. 1107 tys. zł.

W celu umożliwienia dalszego

stosowania zwolnienia konieczne jest przedłużenie obowiązywania uchwały do momentu
obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 r.
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