
UCHWAŁA NR XIV/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu 
realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach 

pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 
17 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji 
nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach pomocy de 
minimis
1) wykreśla się § 4.1. o treści:

„Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach niniejszej uchwały zobowiązany jest 
do złożenia wymienionych w ust. 2 dokumentów w terminie nie później niż do dnia 
31 grudnia roku, w którym uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub 
jego części”;

2) dodaje się § 4. o treści:

„Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach niniejszej uchwały zobowiązany jest 
do złożenia wymienionych w § 3 ust. 2 dokumentów w terminie nie później niż do dnia 
31 grudnia roku, w którym uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub 
jego części”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
17 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji
nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach pomocy de
minimis

Zmieniono numerację § 4 poprzez wykreślenie ust. 1, bowiem § 4 nie zawiera innych ust.
Ponadto koniecznym była zmiana treści  § 4, który zawierał błędne odwołanie do ust. 2 podczas
gdy § 4 odwołuje się do § 3 ust. 2 uchwały.
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