
 

 

UCHWAŁA NR LIII/481/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 ) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz.1 785 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok: 

1) § 1 ust. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) różnica między stawką podstawową określoną w § 1 ust. 2 uchwały a stawką preferencyjną 

określoną w § 1 ust. 12 uchwały, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów 

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 

L352 z 24.12.2013 r.), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9) oraz Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r. str.45);”; 

2) § 1 ust. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. 

poz.810).”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Grabowiecki 
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