UCHWAŁA Nr 169/XXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID – 19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p ust. 1 w związku z art. 15 zzzh
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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości,
których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami rozporządzeń Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, wydanymi na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z
późn.

zm.)
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z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przy czym za
pogorszenie płynności finansowej uważa się spadek przychodów o co najmniej 30 %.
§ 2.
Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej, o której mowa w § 1, przyjąć
dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca
poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia, o których mowa w § 6 i porównać je ze
styczniem 2020 r.
§ 3.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy powierzchni handlowych o powierzchni powyżej 2000
metrów kwadratowych.
§ 4.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

§ 5.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.1
Komunikatu 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).
§ 6.
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały wraz
z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach
i

obiektach budowlanych, w której

wykazuje zwolnienie,

składa formularz informacji

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o wielkości
pogorszenia płynności finansowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchwała obowiązuje do 30.06.2020 r.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie
Ustawą z 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 374 z późn. zm.) ustawodawca przyznał Radzie
możliwość zwolnienia przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od
nieruchomości z obowiązku zapłaty tego podatku za kwiecień, maj i czerwiec
2020 r.

Rada Miejska w Gostyninie, działając w celu pomocy lokalnym
przedsiębiorcom podjęła uchwałę, uznając że lokalnym przedsiębiorcom
niezbędna jest pomoc w postaci opisanego w uchwale zwolnienia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/ XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Podatnik (Imię i nazwisko, Nazwa przedsiębiorstwa)
….................................................................
….................................................................
Adres.........................................
NIP............................................
Nr telefonu ………………………
e-mail…………………………….
Urząd Miasta Gostynina
Wydział Finansowy
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przychód przedsiębiorstwa w miesiącu …................ 2020 r.
wyniósł …................... natomiast w miesiącu styczniu 2020 r. wyniósł …..................
Tym samym, przychód spadł o …..........%
Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19, mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego
przedsiębiorstwa.
…........…........................................................
Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

