UCHWAŁA NR XLVI/409/13
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1998/206 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L Nr 379 z 28.12.2006), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej2) (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404, z 2006 r. Nr 191, poz. 1411, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 i z 2011 r. Nr 233, poz. 1381)
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia
9 maja 2007 r. Nr 130, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości osób prawnych, który korzysta ze
zwolnienia, jest zobowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia (wg stanu na dzień 15 stycznia)
każdego roku zwolnienia poniższych dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie z rozporządzeniem 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).”;
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorca, będący podatnikiem podatku od nieruchomości osób fizycznych, który korzysta ze
zwolnienia, jest zobowiązany do składania w terminie - do dnia 31 marca (wg stanu na dzień 15 marca), do
dnia 31 maja (wg stanu na dzień 15 maja), do dnia 30 września (wg stanu na dzień 15 września), do dnia 30
listopada (wg stanu na dzień 15 listopada) każdego roku zwolnienia poniższych dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie z rozporządzeniem 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).”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorca może nabyć prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej
uchwale, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 roku.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacenty Olszewski

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 członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
2) Niniejsza ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie
przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz. Urz. WE
L 195 z 29.07.1980) ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2000/52/WE (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000). Dane dotyczące
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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