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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 rok – Prawo przedsiębiorców, o której mowa w § 9 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683 i 700, 729, 748, 814 i 852), wykonywanej przez 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres luty, marzec, 
kwiecień, maj i czerwiec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w lutym, marcu, kwietniu, 
maju i czerwcu 2021 roku. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1) 

§ 4. Warunkiem uzyskania przez podatnika zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie wraz 
z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją lub korektą informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik 
Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 i Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338), 
oraz oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 5. Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 30 września 
2021 roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od dnia 1 lutego 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2021 r. 

Oświadczenie przedsiębiorcy 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko: 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

2) Powierzchnia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność objęta zakazem jej prowadzenia wynosi 
dla: 

gruntów............................................................................m2 

budynków........................................................................m2   

budowli o wartości...........................................................zł 

3) Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii 
COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych 

□  tak                          □ całkowity zakaz    □ częściowy zakaz      

□  nie   

.......................................................................................... 

data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej* 

* W przypadku działania przez pełnomocnika  

należy dostarczyć pełnomocnictwo

Id: C51E0504-983A-47CC-9534-2BC4142135BB. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123,
2157 i 2255) Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za wybrane miesiące pierwszego
półrocza 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedmiotowa uchwała, podejmowana w oparciu o ww. przepis prawa ma na celu
udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej
w związku z epidemią koronawirusa, co powinno przyczynić się do poprawy ich płynności
finansowej, a w konsekwencji winno mieć pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.

Uchwała wprowadza rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane
są na pomoc dla ww. przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gogolin, których
działalność została zamknięta, a jednocześnie płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Regulacja
wprowadzana uchwałą obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości – gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres luty, marzec, kwiecień,
maj i czerwiec 2021r. Zwolnienie obowiązuje w terminie do 30 września 2021r.

Pomoc będzie udzielana po złożeniu przez przedsiębiorców dokumentów o których mowa
w uchwale.

Zgodnie z art. 15zzzh ust. 1 pkt 1 i ust. 2 [Wsparcie] cytowanej wyżej ustawy
wsparcie o którym mowa w 15p, zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji -
Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc
publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
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