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UCHWAŁA NR XXXI/731/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r., poz. 3281 oraz z 2018 r.
poz. 356) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku”;
2) w § 5 ust. 1:
a) uchyla się pkt 8,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie”;
3) §10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska Gulczyńska

