
 

UCHWAŁA NR XXII/187/20 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 8 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), 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 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) oraz 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, str. 1) - Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/182/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2020 r., poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przekazuje się w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca, za który przysługuje zwolnienie z tym, że za miesiąc kwiecień składane są w terminie  

do 31 maja 2020 r.”; 

2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Roszczenko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2377



 

 

…………………………………. 

nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko 

…………………………… 

NIP przedsiębiorcy 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 1 

17-100 Bielsk Podlaski 
 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/182/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z 

dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 oświadczam, co następuje: 

1) W dniu 1 marca 2020 r. prowadziłem/am i nadal prowadzę na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

działalność: 

☐ handlową        ☐ usługową      ☐ wytwórczą, 

która była związana z nieruchomościami położonymi w Bielsku Podlaskim, przy 

ul……………..………………………………………………………………………………….. 

2) z powodu COVID-19 odnotowałem spadek obrotów gospodarczych (zaznaczyć właściwy 
kwadrat): 

☐  nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w 2 ostatnich miesiącach 

kalendarzowych, przypadających przed miesiącem, którego dotyczy zwolnienie, w porównaniu 

do łącznych obrotów z analogicznych 2 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 ostatniego miesiąca kalendarzowego, 

poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zwolnienie, 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. 

3) Przedsiębiorstwo: 

☐ nie znajdowało się w trudnej sytuacji  (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń grupowych)* w dniu 31 grudnia 2019 r. 

☐  znajdowało się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń grupowych)* w dniu 31 grudnia 2019 r. 

Załącznik do uchwały nr XXII/187/20

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 8 maja 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2377



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 późnej napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu 

epidemii COVID-19. 

 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis podatnika /osoby upoważnionej 

* 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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