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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452, 1512), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na 
terenie Gminy Namysłów § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie 
obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 
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Uzasadnienie 

W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
do dnia 30.06.2024 r. na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r., dla zapewnienia 
zgodności przedmiotowej uchwały z wydanym rozporządzeniem, do projektu uchwały wprowadzono zmiany 
dotyczące terminu obowiązywania uchwały, mające na celu dostosowanie zapisów przedmiotowej uchwały do 
przepisów unijnych. 

Projektodawca: Burmistrz 
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