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UCHWAŁA NR XIX/137/2020
RADY GMINY MSZANA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
ze zm.) oraz art. 15p ust. 1 w związku z art. 15zzzh ust. 1 pkt 1 ustawy z 02.03.2020 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, ze zm.) oraz Komunikatu
Komisji 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 Mszana
uchwala:
§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia
działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów:

᠆ rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 566 ze zm.)

᠆ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 566 ze zm.)
§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, których
terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 roku.
§ 3. Zwolnienie, o którym 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.
§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika
nie później niż do 31.12.2020 r.:
1) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
2) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - jeśli ze zwolnienia
korzysta podatnik będący przedsiębiorcą.
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§ 5. Pomoc, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:
1) w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące 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. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, ze zm.);
2) prowadzą działalność, o której mowa w pkt 23 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. U.
UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 ze zm.).
§ 6. Określić wzór formularza oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
Marek Liśnikowski
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Załącznik do uchwały Nr XIX/137/2020
Rady Gminy Mszana
z dnia 28 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 r.

A. Informacje dotyczące podmiotu objętego pomocą
Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym):

Identyfikator podatkowy /NIP/
Adres siedziby podatnika:

Adres do korespondencji podatnika jeśli jest inny niż adres siedziby:

Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dot. podatku od nieruchomości (imię, nazwisko,
stanowisko służbowe, nr tel.)

Forma prawna przedsiębiorcy :

□ mikroprzedsiębiorca
□ mały przedsiębiorca
□ średni przedsiębiorca
□ inny przedsiębiorca
Klasa działalności (PKD):

□□□□□
Powierzchnia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność objęta zakazem jej prowadzenia wynosi
dla:
gruntów ……………………………………………………. m2
budynków………………………………………………….. m2
budowli o wartości …………………………………………zł

B. Oświadczenie o spełnieniu warunków pomocy dotyczącej zwolnienia podatku od
nieruchomości
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Wskazanie okresu, którego dotyczy oświadczenie przedsiębiorcy (możliwe jest zaznaczenie wszystkich pól lub
tylko pól wybranych):

□ podatek za kwiecień 2020 r.
□ podatek za maj 2020 r.
Wskazanie rodzaju prowadzonej działalności na dzień 1 marca 2020 r.:

□ polegająca na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętą w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A)

□ związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z)

□ kulturalną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 90.0)
□ związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętą w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 93.13.Z)

□ związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.02.Z)

□ usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.04.Z)

□ związaną z prowadzeniem usług hotelarskich (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
55.10.Z)

□ brak zaległości podatkowych na dzień 1 stycznia 2020 r. nie posiada zaległości podatkowych w podatku
od nieruchomości;

C. Oświadczenie o spełnieniu warunków uzyskania pomocy wskazanych w Komunikacie
Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01)1
1.

2.

3.

Przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia
Komisji Europejskiej nr 651/20142
Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inna pomocą ustaloną
zgodnie z inną pomocą udzieloną zgodnie z Sekcją 3.1.
„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, kwoty
800 000 EUR na przedsiębiorstwo
Spełnione są warunki przyznawania pomocy przedsiębiorstwom
prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych3 i
przedsiębiorstwom w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i
akwakultury określone w Tymczasowych ramach1
Wypełnia tylko przedsiębiorstwo prowadzące działalność
w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych i przedsiębiorstwo z sektorów rolnictwa, rybołówstwa i
akwakultury

□
□
□
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D. Oświadczenie 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 konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19 w oparciu o Komunikat
Komisji UE z dnia 20 marca 2020 r.1?

□ tak
□ nie

2. Jeśli tak, należy wskazać :
a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania (wartość pomocy podać w kwocie brutto, tj. przed
odliczeniem podatków lub innych opłat, kwota pomocy nie może przekroczyć łącznie 800 000,00 euro na
przedsiębiorstwo) ………………………………………..
b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu,
zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa) ……………………………………………..
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości
danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art.233 § 1 Kodeksu karnego.

Mszana, dnia ………………

..........................................................
( podpis wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska/
podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska)

*W przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo.

