
UCHWAŁA NR XXVII/332/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 2676) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą 
inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z róznych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka". 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: " Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r. ". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 
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UZASADNIENIE

Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis odwołuje się do rozporządzenia Komisji UE nr

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.). Ww. rozporządzenie

pierwotnie miało funkcjonować do 31 grudnia 2020r. i powyższa uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie

zawierała taką datę jej obowiazywania. Na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 2020/972 z dnia 2 lipca

2020 r. przedłużono obowiązywanie rozporządzenia do pomocy de minimis do 31 grudnia 2023 r.

Konsekwencją powyższego jest zmiana uchwały nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie
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