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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

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

w sprawie zwolnienia od 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 

Na podstawie art. 15p 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 ze zm1).), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm2).) 
Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, o której mowa w § 10 ust. 2, ust. 9, ust. 19, ust. 20 i ust. 21 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) wykonywanej przez 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 dotyczy miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 
2021 roku. 

§ 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie 
Komisji Europejskiej Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. U. UE C 91 I/1 z dnia 20.03.2020 r.) 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest 
wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 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 mimimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312, ze zm.). 

§ 5. Poprzez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 o której mowa w § 1 należy rozumieć sytuację, w której spadek obrotów 
gospodarczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym 
wynosi nie mniej niż 30%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2021 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia deklaracji/korekty deklaracji lub informacji, o której mowa  w § 4, 
w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019 lub roku 
2020; 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. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, 

poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 
poz. 159 i poz. 180. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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§ 6. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do 
korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Janas 
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Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art.15p 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 do kompetencji Rady Gminy zalicza się fakultatywne
postawnowienia o zwolnieniu z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza
2021 r: 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. Wobec powyższego w przedmiotowej
uchwale proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2021 r. (za
maksymalnie możliwy okres) tej grupy przedsiębiorców, których działalność została ograniczona na mocy
przepisów wydanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przygotował: Mateusz Bieniek
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