UCHWAŁA NR XXVIII/204/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 1810) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po wyrazie „rozporządzenia” dodaje się „tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.”;
2) w § 4 uchyla się ust. 5;
3) w § 5 ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de
minimis oraz zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
b) uchyla się pkt 2;
4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

w Dzienniku

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
Ireneusz Gendek
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...........................................................
......................................................
(imię i nazwisko /firma przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

.............................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz
Drawska Pomorskiego
Urząd Miejski
w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
Wniosek
o udzielenie pomocy
Na podstawie uchwały Nr ................... Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia ............................ w sprawie ………………..............................(Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego, poz. …..), wnoszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis podając, co następuje:
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
1. NIP: ..........................................................
2. REGON .................................................... PKD ..............................................
3. Forma prawna prowadzonej działalności .............................................................

4. Forma opodatkowania: .........................................................................................
5. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Wnioskujący jest:
mikro/małym/średnim/innym przedsiębiorcą ................................................................
.......................................................................................................................................
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzać inne zwolnienia
przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Na terenie gminy Drawsko Pomorskie obowiązuje uchwała Nr LI/451/2014 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach
pomocy de minimis (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1810).Obecnie
został przygotowany projekt zmiany obowiązującej uchwały o zwolnieniach od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców w oparciu o obowiązujące przepisy unijne w latach
2014-2020, który zgłoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami do Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Projekt uchwały uzyskał pozytywną
akceptację, sugerując jedynie drobne poprawki, które zostały uwzględnione w projekcie.
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