
UCHWAŁA NR 153/XVI/2020
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art. 15p ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta
uchwala

§ 1. 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się z podatku od nieruchomości za okres od 
1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
przez przedsiębiorców działalności gospodarczej:

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) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w dziale 90.0),

3) 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,

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 fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.02.Z),

7) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 96.09.Z),
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8) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
96.04.Z),

9) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia         
1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.          
z 2019 r., poz. 238).

2. Zwolnienie dotyczy wyłącznie gruntów, budynków i budowli lub ich części wykorzystywanych 
wyłącznie na prowadzenie działalności określonej w ust. 1.

§ 2. 1. W przypadku osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w § 1 polega na zwolnieniu z obowiązku 
płatności raty podatku od nieruchomości, w której termin płatności przypada 15 maja 2020 r.

2. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, zwolnienie o którym mowa w § 1 polega na 
zwolnieniu z obowiązku płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w terminach 15 kwietnia 2020 r., 
15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r.

§ 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika 
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomoc, o której mowa w §1 uchwały stanowi pomoc publiczną, o której mowa w pkt. 3.1 Komunikatu 
Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (2020/C I/01).

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy

Damian Cesarz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153/XVI/2020

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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