
    Uchwała Nr LIV/373/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 lipca 2010 roku 
 
 

w sprawie:  uchylenia  uchwały w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i innych. 

  

 
 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 )oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613)  Rada Miejska                       
w Drezdenku uchwala, co następuje:    

 
 
 

§ 1. 
            
 

Uchyla się uchwałę nr LII/355/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  17 maja 2010 w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc 
pracy i innych. 

 
 

                                                                  § 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 
 

                                                                  §3.  
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Uzasadnienie 
 
 
 
Do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sparwie  uchwały w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i innych. 
 
Burmistrz Drezdenka zgodnie z z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r  o postepowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy de minimis  ( t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 59, poz. 4040 ze zm/  przesłał 
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  projekt uchwały Rady Miejskiej w 
Drezdenku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na 
tworzenie nowych miejsc pracy, w celu wypełnienia obowiązku dokonania zgłoszenia, które jest 
niezbędne do podjęcia w/w uchwały. 
Do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na w/w pismo.  
                                                           

 
 

 


