
 

 

UCHWAŁA NR XXX/300/21 

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie zwolnień w 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 (wirusa SARS-CoV-2) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień 

w 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 (wirusa SARS-

CoV-2) wprowadza następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oraz budynki 

i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

prowadzących działalność w zakresie 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) a także przedsiębiorców wykonujących usługi ujęte 

w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki 

gastronomiczne.”; 

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego  

za pierwsze półrocze 2021 r., którego terminy płatności upływają odpowiednio w styczniu, lutym, marcu, 

kwietniu, maju i czerwcu 2021 r.”; 

3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§3. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien przedłożyć 

do dnia 30 czerwca 2021 r.: 1) korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych; 2) informację dotyczącą pogorszenia płynności finansowej 

z powodu COVID-19 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: 

Hanna Piwowarska 
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