
UCHWAŁA NR 332/XXXIV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 320/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 roku  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie 

nowych miejsc pracy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1461) 

Rada Miejska w Kłobucku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 320/XXXII//2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 roku            
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie 
nowych miejsc pracy wprowadza się następującą zmianę: 

- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 332/XXXIV/2021 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 21 września 2021 r. 

„ Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               
do Uchwały Nr 320/XXXII/2021                                                                                                                                                                                                                            

Rady Miejskiej w Kłobucku                                                                                                                             
z dnia 20 lipca 2021 r. 

 

 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)   

……………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W  wykonaniu  obowiązku  wynikającego  z  §  7   pkt  2)  uchwały  Nr 320/XXXII/2021                         
Rady  Miejskiej w Kłobucku  z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,   

oświadczam,  że  spełniam  warunki  do  zwolnienia  od  podatku  od nieruchomości w  ramach  
programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy  

 

 

……………………………  ….. ……….. ……………………………............. 

(miejscowość, data)                                                      (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  do 
reprezentowania przedsiębiorcy).”
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