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UCHWAŁA NR XXVII/221/21
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zwolnienia z 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. 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 i poz. 1378) 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 oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 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)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a których
przedmiot działalności obejmuje:
1) działalność związana z zakwaterowaniem - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – ujęta w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.10.Z;
2) działalność usługową związaną z wyżywieniem – Restauracje i inne placówki gastronomiczne – ujęta
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A;
3) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - Działalność centrów i klubów fitness oraz
innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce - ujęta w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 93.13.Z.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu
Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (Dz.U. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1).
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§ 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 przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący
załącznik Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz.1704; Dz.U. z 2016 r. poz. 238;
Dz.U. z 2020 r. poz. 1338).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

