UCHWAŁA

NR XXVIII/201l16
RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de
minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.), art. 7 ust. 3 i 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/388114 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca
2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla
przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się
następujące zmiany:
- w paragrafie 7 w ust. 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie "5) nie spełnienia
warunków o których mowa w ust. 3 - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym warunki te miały zostać spełnione."
- paragraf 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy
zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło
w okresie trwania zwolnienia z podatku od nieruchomości z przyczyn losowych,
niezależnych od przedsiębiorcy lub gdy umowę o pracę rozwiązano w trybie
mt. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze
zm.) w przypadku gdy przedsiębiorca łącznie spełni następujące warunki tj. a)
w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności powiadomi Burmistrza Skwierzyny
o zmniejszeniu stanu zatrudnienia oraz b) w terminie 30 dni od 'wystąpienia tych
okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę
w złożonym oświadczeniu i powiadomi o tym Burmistrza Skwierzyny."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.
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