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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla 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 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020r. 
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 2020r., 
poz.374 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461 ze zm.)  po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których 
terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.: 

1) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, 

2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) budowle lub ich części. 

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
prowadzących działalność: 

1) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na 
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności 
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 

2) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, 
konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do 
obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 82.30.Z), 

3) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w dziale 90.0), 

4) związaną ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), 
w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów 
nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, 

5) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach 
oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), 

6) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
56.30), 

7) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 96.02.Z), 
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8) związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
96.09.Z), 

9) usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
96.04.Z), 

10) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 238); 

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w określonej 
klasie PKD przed dniem 20 marca 2020 roku. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje pod warunkiem złożenia do Wójta Gminy Gorzyce 
formularza informacyjnego - zgłoszenia o okolicznościach uzasadniających zastosowanie zwolnienia, według 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. 

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy podatników, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19.  

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego 
lub 

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego 
załącznik do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 5. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji 
Europejskiej: 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). 

§ 6. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały  

Nr .................... Rady Gminy Gorzyce  

              z dnia....................2020 r.  

 

Wzór zgłoszenia 

Dotyczy:  uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 
2020 roku w związku z pogorszeniem płynności finansowej w skutek negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

 

1) Nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko  

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

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

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

2) Pełny adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, mail firmowy  

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

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

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

3) Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu i mail osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy 
za sprawy dotyczące niniejszego zgłoszenia, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem 
Gminy Gorzyce (pełnomocnictwo)  

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

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

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

4) Identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy (dotyczy osób prawnych)  

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

PESEL (dotyczy osób fizycznych)  

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

5) Identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (wpisać 
wyłącznie gdy siedziba firmy lub adres zamieszkania jest spoza gminy Gorzyce)  

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

6) Forma prawna przedsiębiorcy  

□  przedsiębiorstwo państwowe;  

□ jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;  

□ jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r., poz.712 tj.)  

□ spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka 
Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2019r., poz. 369 tj.);  

□ jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj.);  

□ inna (podać jaka)..................................................................................................................................  

7) Wielkość przedsiębiorcy :  

□ a. mikroprzedsiębiorca  

□ b. przedsiębiorca mały  

□ c. przedsiębiorca średni  

□ d. inny przedsiębiorca  

Wielkość przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)  

8) PKD - klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007r. nr 251, poz. 1885, ze zm.).  

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

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

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

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

10) Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami 
epidemii COVID-19 wynikający z § 2 uchwały.  

 □  tak                          □ całkowity zakaz    □ częściowy zakaz        

□  nie   

11) Odnotowałem spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19  

 □ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik do uchwały, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub  

 □ nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
zgłoszenia stanowiącego załącznik do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 
dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

12) Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w 
zakresie płatności otrzymana przez przedsiębiorstwo w oparciu o Komunikat Komisji UE z dnia 
20 marca 2020r.*        

wyniosła:  

...................................... euro na dzień dokonania zgłoszenia.  
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Wartość pomocy należy podać w kwocie brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat.  
Kwota pomocy nie może przekroczyć łącznie 800.000,00 euro na przedsiębiorstwo.  

13) Przedsiębiorstwo:  

□ nie znajdowało się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych) ** w dniu 31 grudnia 2019r.   

□ znajdowało się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych) ** w dniu 31 grudnia 2019r.  

Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji (w 
rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (15)) w dniu 31 grudnia 2019 r.; 
może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub 
przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które 
później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.  

 

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

data i podpis przedsiębiorcy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby  
upoważnionej  

* Komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020r. "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)  

**Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). 
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UZASADNIENIE

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki
finansowe dla przedsiębiorców.

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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 2020r., poz.374 ze zm.).

Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od
nieruchomości za część roku 2020 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.

W związku z powyższym, proponuje się zwolnić od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i
czerwiec 2020r. grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali
pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią
COVID19, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.
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