
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/231/2020 

RADY GMINY OSTRÓDA 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda 

w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 2311) wprowadza się, następujące 

zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 352/1 

z 24.12.2013), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 02.07.2020 r.  

(Dz. Urz. L 215/3 z 07.07.2020)"; 

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

" 2. Wraz z deklaracją lub informacją, o których mowa w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest 

przedłożyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 708)." 

"3. Zaświadczenia, oświadczenia i informacje, o których mowa w ust. 2 przedsiębiorca zobowiązany 

jest składać również na początku każdego objętego zwolnieniem roku podatkowego, w terminie do 

31-go stycznia." 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

"§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r."  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Janusz Sadowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2020 r.

Poz. 5018
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