
 
 

UCHWAŁA NR XX/140/20 
RADY GMINY PUCHACZÓW 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puchaczów w związku 
z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p ust.1 i art. 15zzzh ust.1 pkt 1 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 późn.  zm.), 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) - Rada Gminy Puchaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej za II i III kwartał 2020 roku mikroprzedsiębiorców, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.). 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 dotyczy okresu: II i III kwartał  
2020 roku. 

§ 2. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały w formie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowi 
pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i jest udzielana zgodnie 
z zapisami w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE 91I 
z 20.03.2020). 

§ 3. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Gminy 
Puchaczów . 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Urszula Hucz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 2921
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