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Projekt 
 
z dnia  13 listopada 2013 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2013 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko". 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 
poz. 645) oraz art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

1)
  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613., Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 225, poz.1461, z 2009 r. Nr 215, poz.1674, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 
112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu 

pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2013 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Karol Sobczak 

                                                           
1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) 

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 

1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 

zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 

dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Uzasadnienie  

Na podstawie art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe 
niż określone w ust. 1  oraz w art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 2  października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych i niektórych ustaw. W odniesieniu do aktów prawa miejscowego, w których zamieszczono odwołanie do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), należy zauważyć, że niniejsze rozporządzenie obowiązuje jedynie do dnia 
31 grudnia 2013 r. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Od 1  stycznia 2014 r. 
rozporządzenie nr 1998/2006 zostanie zastąpione przez nowe rozporządzenie Komisji, będące jednym z elementów 
przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 


