
UCHWAŁA NR XXX/248/2017
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji 
w obrębie Starego Miasta Tczewa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)   (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716  z późn. zm.) 
Rada Miejska w  Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
i Komisji Polityki Gospodarczej

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie 
zwolnienia  z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie 
objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa skreśla się w § 2 ust.1 pkt 4.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich : 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 
368 z 17.12.1992 r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone   w niniejszej ustawie - z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne
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Uzasadnienie

W dniu 05.05.2017r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju -
Departament Handlu i Usług z prośbą o przeanalizowanie treści uchwały nr XLI/336/2014 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od
nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis, pod kątem wymaganych
od przedsiębiorców zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) . Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 4 i 5
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę
dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG a organy administracji
publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania
zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Prezydent Miasta Tczewa, po analizie treści w/w uchwały, zaproponował skreślenie treści §
2 ust.1 pkt 4 uchwały, dotyczącego przedłożenia wraz z wnioskiem „dokumentów
potwierdzających zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej”.

  

Skarbnik Miasta

Helena Kullas 

Id: A92BAE57-24DB-42EB-9F29-5A6171C60D28. Podpisany Strona 1




