
UCHWAŁA NR XXXVII/379/2014
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości skreśla się 
dotychczasową treść  §2 stanowiąc jego nowe brzmienie:

1. Zwolnienie określone w §1 pkt 6) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
na zwolnionych nieruchomościach stanowi pomoc de minimis i uwzględnia wymagania 
określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. z 2013 r. Nr L 352 z 24.12.2013 r.);

2. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielona wyłącznie 
przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na 
podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez 
danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku podatkowym 
oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej 
równowartość 200 tys. euro brutto, a w sektorze drogowym transporcie towarów - 100 tys. 
euro brutto;

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, 
jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy powodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej intensywności pomocy. Zatem podmiot ubiegający się o pomoc oraz 
korzystający z pomocy na podstawie przedmiotowej uchwały zobowiązany jest do składania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc 
de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie  
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIII/331/2013 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2014 r.
do dnia 31.12.2020 r.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVII/379/2014

z dnia 17 czerwca 2014r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż w określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2
października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Zmiana treści uchwały Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17
grudnia 2013 r. ma na celu dostosowanie przepisów uchwały do nowego Rozporządzenia Komisji
Europejskiej 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 na lata 2014-2020.
Zmianą merytoryczną wynikającą ze zmienionego rozporządzenia jest wyodrębnienie transportu
w sektorze drogowym pasażerskim i transporcie towarowym.
Zwiększono pułap pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego ze
100 tys. euro brutto do 200 tys euro brutto.
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