
 

 

UCHWAŁA NR XIX/143/20 

RADY GMINY MIEŚCISKO 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grup 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 roku 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. 2020 poz. 374, 567, 568) oraz Komunikatu 

KE z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) Rada 

Gminy Mieścisko uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących działalność w zakresie:  

1) przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 

własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane 

posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane – PKD 56.10.Z; 

2) fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych –PKD 96.02.Z. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w  §1, obejmuje okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.  

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w §1, dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność 

gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz dla których na dzień 31 marca 2020 r., wskazany w §1 zakres 

prowadzonej działalności, został określony w CEiDG lub KRS, jako przeważający.   

§ 4. Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia 

wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach: oświadczenia 

o rodzajach prowadzonej działalności oraz o pogorszeniu sytuacji finansowej z powodu COVID-19, zgodnie 

z załącznikiem do Uchwały.  

§ 5. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenia 

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

Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w  celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 3605



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

  

 

Przewodnicząca 

 Rady Gminy Mieścisko 

(-) Kamila Mazurek 
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