
  

UCHWAŁA NR 125/XIX/20 

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 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 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 374, poz. 567, poz. 568 i poz. 695) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., 

którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jeżeli wskaźnik płynności 

finansowej obliczony dla działalności gospodarczej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc zwolniony z opodatkowania, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, uległ pogorszeniu w stosunku do analogicznego wskaźnika obliczonego na dzień 

28.02.2020 r. i wynosi mniej niż 1. 

2. Jako wskaźnik płynności finansowej, o którym mowa w ust. 1 rozumie się stosunek sumy środków 

pieniężnych, należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących. 

§ 4. Przedsiębiorca deklarujący zwolnienie z podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do 

złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych: 

1) formularza informacji przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID 19, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

2) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

᠆ w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 

§ 5. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały za cały 

okres, w którym korzystał ze zwolnienia, w przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym 

dokumentów, o których mowa w § 4. 
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§ 6. Zwolnienie o którym mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce Państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji 

„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. U. UE 91I z 20.03.2020). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Karolewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XIX/20 

Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

z dnia 28 maja 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XIX/20 

Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

…........................................................... 

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko 

…......................................................... 

NIP przedsiębiorcy 

Burmistrz Ciechanowca 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie § 4 pkt 2 uchwały Nr …….. Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia …………. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

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

co następuje: 

z powodu COVID -19 płynność finansowa mojego przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu, co potwierdzają 

przedłożone dane: 

Lp. Pozycja 
Wg. stanu na 

28.02.2020 r. 
Odpowiednio wg. stanu 

31.03.2020 r. 30.04.2020 r. 31.05.2020 r. 

1 środki pieniężne w zł     

2 
należności krótkoterminowe 
w zł 

    

3 
inwestycje krótkoterminowe 
w zł 

    

4 
zobowiązania bieżące 
w zł 

    

(1)+(2)+(3) 
(4) 

wielkość wskaźnika 
o którym mowa w § 3 ust. 1 

    

 

 

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

data i podpis przedsiębiorcy/ osoby upoważnionej 
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