UCHWAŁA NR XXVI/245/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
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 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r.
poz. 3497 ze zmianami) :
1) w § 13 dotychczasowa treść oznaczona zostaje jako ust. 1;
2) w § 13 dodaje się ust. 2, w brzmieniu:
„Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie oraz
b) informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.”;
3) § 17 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 roku
W uchwale nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od
podatku od nieruchomości Rada Miejska określiła ostateczny termin obowiązywania uchwały na dzień
31 grudnia 2020 r.
Przedłużenie terminu obowiązywania uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r., a nie jak obecnie do dnia
31 grudnia 2020 r., jest wynikiem wydłużenia okresu obowiązywania obecnych regulacji z zakresu pomocy de
minimis rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr
1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014
w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.Urz. UE L 215/3 z 07.07.2020 r.).
Powyższa zmiana jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie
nowych inwestycji lub rozszerzenie już prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy
Pleszew.
Projekt uchwały został przesłany, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zmianami),
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
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