UCHWAŁA NR XXXIX -200/2014
RADY GMINY DOBROSZYCE
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobroszyce w ramach pomocy
de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849.), Rada Gminy Dobroszyce
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII-24/2011 z dnia 27 maja 2011 r. Rady Gminy Dobroszyce w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Dobroszyce w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany :
1) paragraf 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. § 1 Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, co do której ma
zastosowanie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w prawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.”;
2) w paragrafie 4 pkt 2 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2.oświadczenia , że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.
nie spełnia kryteriów określonych w pkt. 9 -11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE Nr
1408/2013 z dnia 24.12.2013 r.)”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Paweł Bieńko
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Uzasadnienie
W Uchwale nr VII-24/2011 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 maja 2011 r. r. o w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Dobroszyce w ramach pomocy de minimis, zamieszczono odwołanie do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28.12.2006 r.), które to
rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. zostało ono zastąpione
przez nowe rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy deminimis
(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.)Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1998/2006, po upływie okresu jego obowiązywania, wszelkie środki pomocy de minimis spełniające
warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy,
maksymalnie do dnia 30 czerwca 2014 r. Korzystanie z okresu przejściowego skutkuje zatem
koniecznością zastosowania w stosunku do przedsiębiorców różnych zasad udzielania pomocy de
minimis, w zależności od dnia udzielania pomocy. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 nowego
rozporządzenia, w akcie stanowiącym podstawę udzielenia pomocy de minimis należy podać pełny
tytuł rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności tej pomocy wraz z publikatorem. Tak
więc, w celu zachowania preferencji podatkowych stanowiących pomoc de minimis, obowiązująca
uchwała musi zostać znowelizowana i przystosowana do nowych przepisów określających zasady
udzielania pomocy de minimis.
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