
UCHWAŁA NR XXXIV/305/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 
2016r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na 

tworzenie nowych miejsc pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm1).), art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt. 
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1170 ze zm.2) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc 
pracy, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 18 otrzymuje nowe brzmienie ,,§ 18 Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku". 
2) § 8 pkt. 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie ,,§ 8 pkt. 1 lit.b) informacji, zaświadczeń lub 

oświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej". 

3) § 11 pkt. 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie ,,§ 11 pkt. 1 lit.b) informacji, zaświadczeń lub 
oświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej".

§ 2. 
Pozostała treść uchwały nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie 
nowych miejsc pracy pozostaje bez zmian. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r poz. 1378. 2) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r. poz. 2224.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/305/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana na mocy zmienionej uchwały jest pomocą de minimis a jej udzielenie następuje 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.). W myśl art. 8 zdanie drugie wyżej 
wymienionego Rozporządzenia, niniejsze Rozporządzenie ,,stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.". 
Powyższe spowodowało, że uchwała nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 
2016r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na 
tworzenie nowych miejsc pracy miała określony okres stosowania do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Na mocy art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r zmianiające 
rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań 
(Dz. U. UE. L 2020. 215.3) zmieniono okres stosowania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis do dnia 31 grudnia 2023 roku. Należy zaznaczyć, że 
stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
projekt uchwały został zgłoszony prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem 
akceptacji co do przejrzystości zasad udzielania pomocy. Przedstawione w piśmie z dnia 
18.11.2020r nr DMP-1.530.593.2020 przez Prezesa UOKIK zastrzeżenia dotyczące projektu 
uchwały, że jeśli intencją nie jest udzielanie pomocy również na realizację zadań związanych 
z prowadzeniem działalności w rolnictwie lub rybołówstwie należy doprecyzować, że chodzi 
o zaświadczenia/oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej zostały uwzględnione. W świetle 
powyższego, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
w latach 2021-2023 w ramach pomocy de minimis podjęcie uchwały jest zasadne. 
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