
UCHWAŁA NR XXXVIII/50/09 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 

z dnia 24 lutego 2009r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. § 2 uchwały Nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6 niniejszej uchwały będą stanowić pomoc de minimis, 
której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis  
(Dz. Urz. WE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006r.) w sytuacji, gdyby dotyczyły podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. 

2. Wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z war-
tością pomocy de minimis uzyskanej przez podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie  
3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EURO brutto,  
a w przypadku przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego 100.000 EURO brutto.  

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały zobowiązany jest 
do złożenia n/w oświadczeń: 

1) o otrzymanej pomocy de minimis - obejmującej wszystkie otrzymane przez przedsiębiorcę kwoty 
pomocy de minimis: 

a) w roku kalendarzowym (na dzień złożenia informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości) 
oraz w dwóch poprzedzających go latach; 

2) o każdej innej pomocy publicznej niż de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych (przedmiotu zwolnienia); 

3) że przedsiębiorca nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004r.);  

4) o nie otrzymaniu przez przedsiębiorcę pomocy de minimis w okresie, o którym mowa w pkt 1,  
w przypadku gdy przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzysta.  

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia okoliczności, do złoże-
nia pisemnej informacji o przekroczeniu pułapu 200.000 EURO brutto, a w przypadku przedsiębiorców 
działających w sektorze transportu drogowego - o przekroczeniu pułapu 100.000 EURO brutto.” 

§ 2. § 5 uchwały Nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości otrzymuje następujące brzmienie:  

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

 

 

 

 

 

 



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 

Zdzisław Mirski 

_____________________________________________________ 
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia  wspólnych zasad  dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami  członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368  z 17 grudnia 1992r.); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpo-

spolitą Polską członkostwa  w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej  

– wydanie specjalne. 

 


