
UCHWALA NR XX/113/2008 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 28 MARCA 2008 r 

w sprawie uchylenia 1;Ichwaiy w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy · na terenie Miasta Makowa 
Mazowieckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz: 1591 z późno zm.) oraz art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. , Nr 121 

. poz. 844 z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uchyla się uchwałę Nr XXXVlI/224/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 

14 wrześiua 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw 

!'o,orzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie pO upływie 14 dni od dni ogloszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

·r 
przewodeij 

. Ireneus ep/owski 

.' 

. ' 



UZASADNIENIE 


Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z .dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gmiIUlym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i · opłatach lokalnych (D~. U. z 2006 r., 

Nr 121 po.z. 844 z późno zm.) rada gminy w drodze uchwały mpże wprowadzać zwolnienia 

przedmiotowe ·.w podatkach i opłatach lokalnych. Uchwała Nr XXXVII/224/2006 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 września 2006 roku takie zwolnienia 

Wprowadziła odnośnie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw tworzących nowe 

miejsca pracy na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego. W/w' uchwała miała zastosowanie 

. do obszarów określonych w Rozporządzeniu Komisji Nr 69/2001 z '12 stycznia 2001 r. 

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. WE Nr 10 z dnia 13.01.200 l r.). 

Z~odnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/20P6 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE Nr L 379 

z <;lnia 28.12.2006 r.) Rozporządzenie (WE) Nr 69/2001 przestaje obowiązywać z dniem 

31 grudnia 2006 roku, zatem nini~jsze rozporządzenie nie powiIUlo ' być stosowane od dnia 

r stycznia 2007 roku. 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 
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