Uchwała Nr LIX/718/2006
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie: zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta na wniosek Prezydenta
Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej:
1.osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004r., Nr 99, poz.1001
z późniejszymi zmianami)
2. osoby nie posiadajace statusu bezrobotnego do 25 roku życia lub do 27 roku życia
w okresie 12 miesiacy od ukończenia szkoły wyższej
3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. 1997r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)
§ 2.
Podstawą zwolnienia z opłat określonych w §1 stanowi dla:
1) osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu
osoby bezrobotnej wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem zgłoszenia,
2) osób do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej – dyplom,
świadectwo lub inny dokument poświadczajacy ukończenie szkoły wyższej,
3) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2006r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Robert Sobol

