UCHWAŁA NR 510/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 788 /XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada
Miasta Płocka uchwala, co następuję:
§ 1. W uchwale Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące
zmiany:
1) Z podstawy prawnej uchwały wykreśla się odwołanie do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz do rozporzadzenia 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.
2) § 12. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis na podstawie niniejszej uchwały ma obowiazek przedłożyć podmiotowi udzielajacemu pomocy,
wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaswiadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sie o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzajacych go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3) § 15. ust. 3 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„3. Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia
2023 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8688CB63-6C5A-4B51-B1EB-F26B51007024. uchwalony

Strona 1

