Uchwała Nr X/84/07
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 1 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w związku
z tworzeniem nowych inwestycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203.; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Miasta Międzyrzec
Podlaski uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr VIII/74/07 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji
wprowadza się zmiany poprzez:
1. dodanie w § 4 pkt 3 o następującej treści: „Podatnik ubiegający się o zwolnienie oraz
korzystający ze zwolnienia zobowiązny jest do przedkładania zaświadczeń o pomocy
de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej jaką otrzymał (nie tylko
w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi
związana jest pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszej uchwały”,
2. zastąpienie dotychczasowej treści § 5 zapisem o treści: „Ponowne uzyskanie zwolnienia
z podatku od nieruchomości jest możliwe po zakończeniu okresu, w trakcie którego
podatnik korzysta ze zwolnienia opisanego uchwałą”;
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

