
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/293/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo 

wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy  w ramach zasady de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/336/14  Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność 

przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis,  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli 

otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego 

samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie 

dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych 

uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu Komisji (UE) 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, 26.06.2014)  lub w decyzji Komisji.”; 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z uwagi na możliwość łączenia pomocy de minimis (do odpowiedniego pułapu) udzielonej na 

podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z pomocą de minimis przyznaną zgodnie 

z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis, przedsiębiorca zobowiązany jest również do  

przedstawienia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy w ciągu bieżącego roku 

kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie.”; 

2) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Aktualne zaświadczenia, oświadczenia i informacje na temat wszelkiej pomocy de minimis 

przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku roku 

podatkowego do dnia 31 stycznia.”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2023 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Gminy Rawicz  

(-) Marek Przybylski 
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