
Proiekt

z dnia 5 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR

RADY GMINY MIERZ^CICE

zdnia 2018 r.

w sprawie okreslenia zwolnien z podatku od srodkow transportowych

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt.8, art. 40ust. 1, art. 4 lust. 1 art. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z2017r. poz. 1875 zp6zn. zm.), art. 12 ust. 4 ustawy zdnia 12stycznia
1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785)

Rada Gminy Mierz^cice
uchwala, co nast^puje:

§ 1. Zwalnia si? z podatku od srodkow transportowych samochody ci?zarowe o dopuszczalnej masie

calkowitej powyzej 3,5 tony do mniej niz 12 ton wykorzystywane wyl^cznie na dzialalnosc rolniczg.

§ 2. Udzleienie zwolnienia, oktorym mowa w§l uchwaly, podmiotowl prowadz^cemu dzialainosd
w zakresie rolnictwa stanowic b?dzie pomoc de minimis w rolnictwie, ktorej udzielenie nast?puje na podstawie
rozporz^dzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 zdnia ISgrudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskieJ do pomocy de minimis wsektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.)

§ 3. Podmiot ubiegaj^cy si? o pomoc de minimis przedstawia nast?puj^ce dokumenty i informacje:

1)wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie,
Jakie otrzymal w roku, w ktorym ubiega si? o pomoc oraz w ci^gu dwoch poprzedzaj^cych go latach
podatkowych albo oswiadczenie o wielkoki pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybolowstwie, jakie otrzymal wtym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy wtym
okresie,

2) informacj? okreslon^ wrozporz^dzeniu Rady Ministrow zdnia 11 czerwca 2010r. wsprawie informacji
skladanych przez podmioty ubiegaj^ce si? o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz. U.Nr
121, poz. 810)

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Mierz?cice.

§5. 1. Uchwala wchodzi wZycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Sl^kiego, z moc^ obowi^ujgc^ od dnia 1 stycznia2018r.

2. Uchwala podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty na terenie Gminy Mierz?cice.

3. Uchwal? stosuje si? do dnia 31 grudnia 2020r.

m§r Qrzegorz Podlejshi
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UZASADNIENIE

Projekt uchwaty w sprawie okreslenia zwolnien z podatku od srodkdw transportowych zostal
przygotowany w celu wprowadzenia zwolnienia z podatku, samochodow ci^zarowych
wykorzystywanych wyt^cznie na dziatalnosc roinicz^. Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opbtach tokalnych, Rada Gminy jest upowazniona do wprowadzenia
zwolnien z podatku od srodkdw transportu.

Z uwagi na uznanie przedmiotowego zwolnienia jako pomoc de minimis w rolnictwie nalezato
dostosowac zapisy uchwafy do obowi^zujqcych w tym zakresie przeplsow prawa.
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