
 

 

UCHWAŁA NR XVI/142/2020 

RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 

567 i 568) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1461), uchwala się co następuje: 

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

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców dla których wprowadzone ograniczenia 

w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z 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. 697),  wpłynęły na pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. 

§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Roman Kuszak  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 3589
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