Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Olesiak
dnia 2 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 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)
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.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców, będących płatnikami podatku od
nieruchomości, których obrót gospodarczy uległ pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu obrotu gospodarczego, o którym mowa w § 1,
przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 kwietnia 2020 r. do końca miesiąca
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 i porównać je ze styczniem 2020 r.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w § 2 rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone, jako stosunek łącznych obrotów w styczniu 2020 roku
w porównaniu do obrotów z miesiąca wskazanego w ust. 1 będącego podstawą złożenia wniosku o zwolnienie,
o którym mowa w §1.
§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.
§ 5. 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.
§ 6. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 uchwały należy złożyć nie później niż do 15 lipca 2020 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Olesiak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/264/2020Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 maja 2020 roku

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
przyznawanej na podstawie § 1 uchwały Nr XVIII/264/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29
maja 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19
Data wniosku (dd/mm/rrrr)

……… /...... ./ ............. r.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce
położenia przedmiotów opodatkowania

Burmistrz Świebodzina
Ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko

Adres siedziby podmiotu (firma) lub miejsce
zamieszkania

Ulica,
nr domu/nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo

Numer identyfikacji podatkowej NIP
Imię i nazwisko osoby wskazanej przez
przedsiębiorcę do kontaktów w sprawie
składanego wniosku
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

II. Wnoszę o:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
za okres od 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., w związku z wystąpieniem spadku obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej 30%.
2. Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć):
▪
Korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami,
▪
Korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami,
▪
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (poniżej).
▪
Dokumenty finansowe potwierdzające spadek obrotów.
1.
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III. INFORMACJE O SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH
Wskazanie okresu, który wykorzystano do
wykazania obrotów w 2020 roku.

Styczeń 2020

Obroty w w/w okresie
Wskazanie okresu ( dowolnego miesiąca), od
dnia 01.04.2020 roku do końca miesiąca
poprzedzającego dzień złożenia wniosku
Obroty w/w okresie

Spadek obrotów w ujęciu procentowym

IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że zawarte we wniosku informacje o spadku obrotów gospodarczych są zgodne z prawdą.

miejscowość, data
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 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.) daje Radzie Miejskiej uprawnienia do zwolnienia z podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Art. 15p. 1. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
W związku z faktem, iż konsekwencje ekonomiczne dotykają w sposób bardzo drastyczny wielu spośród
lokalnych przedsiębiorców, jest zasadnym, by Rada Miejska w Świebodzinie podjęła działania zmierzające
do zminimalizowania skutków wprowadzonych w związku ze stanem epidemii ograniczeń. Sytuacja
epidemiczna ma wielki wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw z terenu naszej gminy. Znaczne
ograniczenia produkcji dotykają branżę automotive. Zapaść w transporcie lotniczym również odbija się
negatywnymi skutkami na funkcjonowaniu firm z tej właśnie branży. Znaczne ograniczenie działalności
wielu małych i średnich przedsiębiorców skutkuje znacznym pogorszeniem sytuacji finansowej. Konieczne
jest zatem, by udzielić wsparcia i określić jedne zasady, które w sposób równy będą traktować wszystkich
przedsiębiorców. Ponadto, należy w maksymalny sposób uprościć procedury związane z udzielaniem
zwolnień. Przedkładany projekt uchwały zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których
działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 566), oraz wszystkich pozostałych przedsiębiorców,
których obrót gospodarczy uległ pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
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