
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/174/17 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/171/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

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, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r., poz. 730, poz. 935) oraz 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, poz. 1579, poz. 1923, 

z 2017 r., poz. 624, poz. 1282, poz. 1428, poz. 1529, poz. 1566) Rada Miejska w Surażu uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/171/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zwolnień 

w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1. 1 otrzymuje brzmienie  

"Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod 

infrastrukturę „ostatniej mili”." 

2. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedkładania organowi 

udzielającemu pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311 ze zm.).” 

3. W § 2 skreśla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 listopada 2017 r.

Poz. 4027
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