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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

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

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

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. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15p w związku z art. 15zzzh 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 (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 1842 z późn. zm.) i Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. 
UE C 91 I z 20.03.2020 r., str. 1), uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich (ujętych w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 55.10.Z) i gastronomicznych (ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 56.10.A). 

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, których sytuacja 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 poprzez spadek obrotów gospodarczych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres: styczeń, luty, 
marzec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w styczniu, lutym i marcu 2021 roku. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc wynikającą z niniejszej uchwały winien złożyć: 

1) deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informację o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie; 

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący 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 z późn. zm.); 

3) oświadczenie, o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 
28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 2112). 

§ 4. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością 
gospodarczą, o których mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana 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, ze zm.).  

2. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały może być przyznana przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się 
w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 roku w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 651/2014. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 ustawą z dnia 15 grudnia
2020 roku o zmianie ustawy 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.2020.2255) ustawodawca zmienił art. 15p ust. 1 dając radzie gminy
uprawnienie do wprowadzenia w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego
półrocza 2021 r 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.

Przybliżona wartość udzielonej na podstawie niniejszej uchwały pomocy wyniesie 30 tys. zł.
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