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UCHWAŁA NR XXVII/407/20
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budowli oraz budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15p ust. 2 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.)
w związku z art. 73 pkt 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) oraz art. 4 ust. 2 i art. 13
pkt 2 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 od podatku od nieruchomości grunty, budowle oraz budynki lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności przez:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,
- posiadające status organizacji pożytku publicznego.
§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w uchwale.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje okres od maja do czerwca 2020 roku.
§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:
1) zgłoszenia zamiaru korzystania
załącznik do uchwały;

ze

zwolnienia

od

podatku

od

nieruchomości,

stanowiącego

2) korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości - formularz DN-1 z załącznikiem ZDN-2.
§ 5. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w następstwie
wystąpienia epidemii COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatkach lokalnych wobec
Gminy Bytom wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Przez spadek przychodów rozumie się spadek przychodów z działalności nie mniejszy niż 15%
za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia zgłoszenia w stosunku do przychodu uzyskanego za luty 2020 roku.
§ 6. 1. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa
w § 1 w przypadku podania nieprawdziwych danych w złożonym zgłoszeniu.
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2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz
z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
§ 7. Określa się wzór formularza zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Janas
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/407/20
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
1)

Nazwa podmiotu
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

2)

Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
........................................................................................

3)

Pełny adres siedziby podmiotu
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

4)

Powierzchnia nieruchomości zajętej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty posiadające status
organizacji pożytku publicznego, wynosi dla:
gruntów ....................................................................................... m2
budynków lub ich części ............................................................. m2
budowli lub ich części wartość ................................................... zł

5)

Oświadczenie podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego:
Odnotowałem spadek przychodów z działalności nie mniej niż o 15% za miesiąc poprzedzający
miesiąc złożenia zgłoszenia w stosunku do przychodu uzyskanego za luty 2020 r.
Przychód osiągnięty w lutym 2020 r.: …..……………………………….…………………
Przychód osiągnięty w m-cu ………………….. 2020 r.: …………………………...……..

..............................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

