
Uchwała Nr 

Rady Gminy Nędza 

z dnia .................... 2020 r. 

 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  

2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15p  ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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 2020r., poz.374 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo 

przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), których dotyczy czasowe ograniczenie 

działalności, związane ze skutkami epidemii COVID-19 wynikające z przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 697), z zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości w 

podatku od nieruchomości do końca marca 2020 r.  

§ 2 

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których 

terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020r.  

§ 3 

Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie w terminie nie później niż do dnia 

30.06.2020r. przez podatnika Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 zgodnie z załącznikiem do 

uchwały.  

§ 4 

Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie Komunikatem Komisji 

Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 6 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


