UCHWAŁA NR LVI/565/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz.594 ze zmianami), art. 5, art.20b i art.20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany :
1. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 lit.a) uchwała niniejsza przewiduje udzielanie pomocy de
minimis, której udzielanie następuje 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 Nr 352 z 24.12.2013r.) oraz art.37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. Nr 59, poz.404 ze zmianami).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 24 grudnia 2013r. Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie w sprawie pomocy de
minimis - rozporządzenie 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 z 24.12.2013). Zastąpiło ono r ozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006),
(tzw. ogólne rozporządzenie o pomocy de minimis) . Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym koniecznym stało się dostosowanie zapisów uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości do aktualnie obowiązującego Rozporządzenia 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 z 24.12.2013).

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Id: 8148D753-340F-4C1B-9754-4F6B942E6B0B. Podpisany

Strona 1

