
UCHWAŁA NR XXIX/228/21 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 23 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401), art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. 

UE L 352/1 z 24.12.2013 r. oraz Dz.U. UE L 215/3 z 07.07.2020 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r. w sprawie udzielenia 
pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2014 r. 
poz. 2821) § 18 otrzymuje brzmienie:  

„§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chełmży 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/228/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Komisja Europejska w dniu 2 lipca 2020 r. przyjęła rozporządzenie nr 2020/972 zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmniejajace rozporządzenie (UE) nr 651/2014
w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowaniań, w którym wydłużyła okres obowiązywania
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z pierwotnie określonej daty 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia
2023 r. Biorąc pod uwagę 6-miesieczny okres przejściowy stosowania przepisów tego rozporządzenia, aktualnie
możliwe jest udzielenie pomocy de minimis na podstawie programów pomocowych zgodnych z przepisami
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 do dnia 30 czerwca 2024 r.
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