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UCHWAŁA NR 161/XIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15p 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, 567,
568 i 695) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 roku "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19„ (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz.UE C91
I z 20.03.2020, str. 1) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy podatników:
1. których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19, oraz
2. w dniu 31 grudnia 2019 r. nie spełniali warunków przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
§ 3. Warunek uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest pogorszenie płynności finansowej
podatnika w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz
złożenie w terminie do 30 września 2020 roku:
1. wypełnionego formularza określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. dokumentów potwierdzających pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przy czym warunek ten nie dotyczy
podatników których działalność została ograniczona na mocy przepisów szczególnych wydanych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1. komunikatu Komisji
Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. – 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,
s. 1).
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2. Wartość pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale, nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą
udzielaną zgodnie z pkt 3.1. komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. – 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, s. 1), kwoty 800 000,00 Euro dla danego przedsiębiorcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach
Anna Michalska
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Załącznik do uchwały Nr 161/XIII/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 maja 2020 r.

FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI REKOMPENSUJACE NEGATYWNE
KONSEKWENCJIE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc:
NIP lub PESEL ( w przypadku podmiotu nieposiadającego NIP)
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu:
Adres miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu:

Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia z 17 czerwca 2014r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, s.1) 1.
o Mikroprzedsiębiorstwo
o Mały przedsiębiorca
o Średni przedsiębiorca
o Inny przedsiębiorca
B. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna, w dniu 31 grudnia 2019r. znajdował się w trudnej
sytuacji, zgodnie z art.2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, s.1) 1.
o Tak
o Nie
C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, otrzymał już inną pomoc publiczną
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-191.
o Tak
o Nie
2. Jeśli tak, należy wskazać :
a) wartość pomocy w zł …………………………………..
b) datę jej otrzymania ………………………………….
c) rodzaj i formę otrzymanej pomocy ( w szczególności: pożyczka lub kredyt, dotacja, gwarancja, dopłata
do oprocentowania pożyczki lub kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa, ulga w
składkach na ubezpieczenia społeczne, pomoc w zakresie płatności )2. ………………………………………………………
d) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy ……………………………….
D. Czy podmiotu, któremu ma zostać udzielona pomoc, dotyczyło ograniczenie działalności na mocy przepisów
szczególnych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191
o TAK - klasa działalności, w związku , z którą podmiot ubiega się pomoc ……………..
o NIE
E. Dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (nie dotyczy podmiotów, które twierdząco odpowiedziały
na pytanie z pkt. D):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
F.

Informacje dotyczące osoby reprezentującej3 podmiot, któremu ma zostać udzielona pomoc:
Imię i nazwisko:
Podpis:
………………………….

…………………………

1 Właściwe zaznaczyć
2 Właściwe podkreślić
3 Zgodnie z właściwym rejestrem (CEiDG lub KRS) albo na mocy stosowanego upoważnienia lub pełnomocnictwa, które należy załączyć.

