
 

 

UCHWAŁA NR LII-301-2017 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.)  po zgłoszeniu projektu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Woj. 

Śl. poz. 5560), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„1. lit. g) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie”; 

2) w § 8 w ust. 1 skreśla się lit. j); 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały podlega kumulacji z każda inną pomocą  

de minimis uzyskana w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych 

oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Gerard Przybyła 
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