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UCHWAŁA NR XXIX/271/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446, poz. 1579) oraz art. 5 ust.1 i 4, art. 20b, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716, poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jak również zaświadczenia
o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jak również
oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza
Ewa Walczak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Stosownie do art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, pomoc de minimis przyznawaną
zgodnie z tym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi
rozporządzeniami o pomocy de minimis do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. W związku z powyższym należy zobowiązać podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia, również zaświadczeń/ oświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
Realizując zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miejska Karpacza
niniejszym uzupełnia uchwałę o stosowny zapis.
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