UCHWAŁA NR LI/388/14
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz.594 – tekst jedn. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 – tekst jedn. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 5 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 2741),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zwolnienie określone w § 1 pkt 1 może stanowić pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr
352 z 24 grudnia 2013). Podmiot korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do złożenia zaświadczeń
o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis zobowiązany jest również do przedstawienia informacji określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.).”;
2) dodaje się § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Uchwała traci moc w dniu 30 czerwca 2021 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po
14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Tomasz Miechowicz
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