
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/356/2020 

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ( t.j Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm ) art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 

2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021  ( M.P. z 2020 r. 

poz.673) , Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UEL 

Nr 352 z dnia 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) Nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zamieniające rozporządzenie (UE) 

Nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużania i  odpowiednich dostosowań (Dz.U.UE.L.2020.215.3 z dnia 

07.07.2020 r.), 

Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 

30 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

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

Województwa Podkarpackiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Rymanowie 

 

 

Andrzej Pitrus 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2020 r.

Poz. 4700



Załącznik do uchwały Nr XXXIX/356/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

..................................................... 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oświadczam, że w roku, 

w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach tj. od dnia 

................................ do dnia ................................nie otrzymałem / przedsiębiorca 

....................................................................................................................................................... nie otrzymał 

innej pomoc de minimis, o której mowa w § 2 uchwały.  

.........................................  ....................................................... 
(miejscowość, data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy 
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