
UCHWAŁA NR 768/XXIV/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części 
w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 2244) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.
W uchwale nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie  zwolnienia 

od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku 
z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 
z 2014 r. poz. 1387 i poz. 1716, Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 1254 i poz. 4345), 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje przedsiębiorcom powstałym przez przekształcenie,
połączenie lub podział innych podmiotów gospodarczych, po wejściu w życie niniejszej uchwały.”; 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc de minimis na zasadach określonych

w rozporządzeniu  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. 
Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., Dz. U. UE L. Nr 215 z dnia 7 lipca 2020 r.)”; 

3) w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest przedłożyć wszystkie

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie;”; 

„3) informacji    niezbędnych    do    udzielania    pomocy    de    minimis    na    formularzu    określonym
  rozporządzeniem    Rady    Ministrów    z    dnia    29    marca    2010  r.  w  sprawie  zakresu  informacji
  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311,
  Dz. U. z 2013 r. poz. 276, Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);”; 

4) w § 8 wyrazy „obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „obowiązuje do dnia
31 grudnia 2023 r.”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Jarosław Pakuła 
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