
UCHWAŁA NR XIX/163/20
RADY GMINY GŁUSK

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 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. 374 z póź.zm.), 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) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. e, lit. 
g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) i których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. U. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały zobowiązany jest 
złożyć:

1) deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informację lub korektę informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie,

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała obowiązuje do 30.06.2020 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 2628



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Głusk

Sylwia Jurek
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Podatnik (Imię i nazwisko, Nazwa przedsiębiorstwa) 
 
………………………………………………………………………………………. 

 

Adres………………………………………………………………………………… 

 

NIP………………………………………… 

 

Nr telefonu………………………………… 

 

e-mail……………………………………... 

 

        Wójt Gminy Głusk 

         ul. Rynek 1 

        20-388 Dominów 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że płynność finansowa przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu. 
Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 

mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

 

 
Pouczenie: 
Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 19): „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu 
uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę 
lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi 
danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.” 

 

 
       
 
              ………………………………………………………………. 
     Data i Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
Oświadczenie można złożyć: 
a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu 
podatkowego, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
lub 
b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy 
Głusk, ul. Rynek1. 20-388 Dominów. 
Ważne! 

Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz z uwagi na ograniczenia sposobu 

przemieszczania się osób, wniosku nie należy dostarczyć osobiście do siedziby tut. Urzędu. 

Załącznik do uchwały Nr XIX/163/20

Rady Gminy Głusk

z dnia 5 maja 2020 r.
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