UCHWAŁA NR XV/130/15
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r.,
poz.1515) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r.,
poz. 849, z 2015r., poz. 528, poz. 774) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy będące:
1) samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) ciągnikami siodłowymi i balastowymi przystosowanymi do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) przyczepami i naczepami, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton,
4) autobusami.
§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis w
rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 2013.352.1. z 2013r.).
2. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minmis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 z późn.
zm.) zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 3. Niniejsza uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski
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