
UCHWAŁA NR XLIII/390/06 

   Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

    z dnia 01 marca 2006 r. 

 

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonan ie wpisu do 
ewidencji działalno ści gospodarczej 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia  
19 listopada 1999 r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,  
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112  
z 2003 r Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1178, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54,  
poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej składane przez wszystkie osoby podejmujące działalność 
gospodarczą 
 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 obejmuje wyłącznie dokonanie 
pierwszego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie ma zastosowania do 
zgłoszenia zmian wpisu. 
 

§ 3. 1. Zwolnienie od opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, o którym mowa w §1 stanowi pomoc publiczną w 
rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE  
Nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r), która jest zwolniona z wymogu notyfikacji 
wynikającego z art. 88 ust.3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków 
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą moŜe uzyskać pomoc, jeśli 
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej 
przez niego w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia 
planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. EURO. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
 

§ 6. Uchwałą wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 


