
 

 

UCHWAŁA NR XX/129/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 15p ust. 1 i art. 15 zzzh ust. 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. poz. 374, poz. 567, poz. 568 i poz. 695) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala 

się, co następuje : 

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

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), będących podatnikami 

podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Kępno, których dotyczy czasowe ograniczenie 

działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu epidemii, polegające na całkowitym zakazie jej 

prowadzenia, w zakresie prowadzenia przez tych przedsiębiorców działalności :  

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub 

gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej 

w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na 

przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz 

działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne 

jednostki, 

2) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, 

konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do 

obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 82.30.Z), 

3) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w dziale 90.0), 

4) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych 

miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

59.14.Z), 

5) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

56.30), 

6) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych, 

7) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.02.Z), 
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8) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 96.09.Z), 

9) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

96.04.Z), 

10) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 

93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych 

i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, 

11) archiwów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w dziale 91.0). 

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, przysługuje za miesiące kwiecień 

lub/i maj lub/i czerwiec 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zniesienia ograniczenia prowadzenia którejkolwiek z działalności wymienionej w § 1, 

zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, przysługuje do końca miesiąca, w którym 

obowiązywało dane ograniczenie. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, przysługuje pod warunkiem, że podatnik 

nie posiada zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r. 

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, przysługuje pod warunkiem złożenia 

poniższych dokumentów przez przedsiębiorcę w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku: 

1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

z wyszczególnieniem przedmiotów opodatkowania (powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej 

budynków, wartości budowli) zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały, stosownie za miesiąc/ce, 

w których podatnik spełnia warunki zwolnienia, 

2) formularza oświadczenia przedsiębiorcy - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Pomoc, o której 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: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późn.zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie 

(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3809



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3809



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3809



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 3809



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 3809


		2020-05-04T09:23:01+0000
	Polska
	Lidia Małgorzata Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




