
 

 

UCHWAŁA NR XVII.128.2020 

RADY GMINY MIŁKI 

z dnia 29 kwietnia 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. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020, poz. 713),  art. 15p w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy 

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, 568, poz. 695) Rada Gminy Miłki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą, 

o których mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym  

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

Europejskiej z dnia 19.03.2020 r. w sprawie tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w trwającej epidemii COVID-19 (Dz.Urz. UE C 91I  z 20.03.2020 r.). 

2. Pomoc publiczna na podstawie niniejszej uchwały może być udzielona wyłącznie   przedsiębiorcom, dla 

których wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy uzyskanej przez danego przedsiębiorcę 

w różnych formach i z różnych źródeł nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 800 000 euro. 

3. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały  może być przyznana przedsiębiorstwom,  które nie znajdowały 

się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 roku, ale napotkały trudności lub później znalazły się w trudnej 

sytuacji w wyniku wybuchu  COVID-19. 

4. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. 

§ 2.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej zakresie usług: fryzjerskich, krawieckich, gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich,  

budowlanych, remontowych, naprawczych, sprzedaży artykułów przemysłowych, kosmetycznych, 

chemicznych.  

§ 3.  Zwolnienia od podatku budynków o których mowa w § 2 udziela się na okres do 3 kolejnych miesięcy 

tj. kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku. 

§ 4.  Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 2 jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: 

1) złożenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości; 

2) złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 z załącznikami  ZIN-1, ZIN-2, a w 

przypadku osób zobowiązanych do złożenia deklaracji,  korekty deklaracji na podatek od nieruchomości 

DN-1 z załącznikami ZDN-1, ZDN-2; 
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3) w przypadku osób zobowiązanych do złożenia deklaracji, złożenia  korekty deklaracji na podatek od 

nieruchomości DN-1 z załącznikami ZDN-1, ZDN-2, po upływie okresu zwolnienia; 

4) zmniejszenie przychodu o co najmniej 50% za każdy miesiąc zwolnienia, o których mowa w § 3, 

w stosunku do średniego przychodu za styczeń i luty 2020 r. w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 

5) przedkładanie na żądanie organu podatkowego, po upływie okresu zwolnienia, dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów warunkujących zwolnienie z podatku. 

§ 5.  Do wniosku  o zwolnienie należy dołączyć: 

1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

2) oświadczenie że przychód za każdy miesiąc zwolnienia uległ zmniejszeniu o co najmniej 50% w 

stosunku do średniego przychodu za styczeń i luty 2020 r. w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 6.  W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata  uprawnień  do 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, a podmiot korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu 

kwoty otrzymanej pomocy. 

§ 7.  O utracie prawa do zwolnienia, podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić 

organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnień. 

§ 8.  Podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany  jest do samodzielnego nadzorowania stopnia 

wykorzystania pułapu pomocy określonego w § 1 uchwały. W przypadku, gdy pułap ten  zostanie 

przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Ireneusz Górski 
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