
 
 

UCHWAŁA NR XX/35/2020 
RADY GMINY KRZYŻANOWICE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713); art. 15p ust. 1 w związku z art. 15zzzh 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. 
zm.), Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 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 r. str. 1), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie 
z uchwałą nr 0007.XXVIII.15.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Krzyżanowice 

u c h w a l a: 

§ 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, będących równocześnie podatnikami podatku od nieruchomości, 
których dotyczyło czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej określone 
w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Zakres zwolnienia dotyczy wyłącznie przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością 
gospodarczą, która została ograniczona. 

§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: kwiecień i maj 2020 r. 

§ 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości jest złożenie przez przedsiębiorcę 
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.: 

1) w przypadku osób prawnych korekty deklaracji na podatek od nieruchomości – formularz DN-1 
z załącznikiem ZDN-2; 

2) w przypadku osób fizycznych informacji na podatek od nieruchomości – formularz IN-1 z załącznikiem 
ZIN-2; 

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik nr 1. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 4589



§ 4. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną 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). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą od dnia 1 kwietnia 2020  r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Brunon Chrzibek 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4589



Załącznik do uchwały Nr XX/35/2020 

Rady Gminy Krzyżanowice 

z dnia 28 maja 2020 r. 
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