UCHWAŁA NR XXIX/225/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza §
5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.
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Uzasadnienie
W Uchwale nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza
przewidziano termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2020 r. 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. U. UE L 352/1 z 24.12.2013).
Komisja Europejska zdecydowała się na wydłużenie okresu obowiązywania większości obecnych
regulacji z zakresu pomocy publicznej. Zostało m. in. przyjęte Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972
z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające 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 wydłużające do 31 grudnia 2023 r. okresy obowiązywania wskazanych w nim aktów prawnych.
W konsekwencji pomoc zgodna z zasadami w nich określonymi będzie mogła być udzielana do 31 grudnia
2023 r.
Przyjęcie powyższego rozporządzenia nie powoduje
obowiązujących programów pomocy de minimis.

automatycznego

wydłużenia

obecnie

Gmina Mrocza nadal jest zainteresowana tą formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców planujących
nowe inwestycje i zwiększenie zatrudnienia.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz.708) projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie przedstawił zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad
udzielania pomocy.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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