
 

 

UCHWAŁA NR XX/224/2020 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 

1815 i 1571) oraz art. 15p w zw. z art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) i Komunikatem Komisji - 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I.1 z 20.03.2020 r., 112I.1 z 4.04.2020 r.) uchwala się, co na-

stępuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Przez pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1, rozumie się spadek sprzedaży towarów 

lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 10%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 

dzień złożenia formularza, o którym mowa w § 2 pkt 2 uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów 

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porów-

nawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień dane-

go miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 20% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia formularza, o którym 

mowa w § 2 pkt 2 uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 

się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalenda-

rzowego. 

§ 2. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest: 

1) nie posiadanie przez podatnika, o którym mowa w § 1 uchwały, zaległości w podatku od nieruchomości do 

końca stycznia 2020 r. oraz 
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2) złożenie przez podatnika, o którym mowa w § 1 uchwały, formularza zgłoszenia według wzoru stanowią-

cego załącznik do uchwały. 

§ 3. Formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 uchwały należy złożyć nie później niż dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 4. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, 

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

§ 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc pu-

bliczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzie-

lana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów 

 

 

Katarzyna Biegała 
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Załącznik do uchwały Nr XX/224/2020 

Rady Gminy Kleszczów 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Zgłoszenie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

Numer zgłoszenia ........................................... (wypełnia Urząd Gminy Kleszczów) 

I. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc (zwany dalej „podmiotem”): 

1) Nazwa, a w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) Siedziba i adres, a w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Identyfikator podatkowy NIP: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn.zm.): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do 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.): 

□ – mikroprzedsiębiorca 

□ – mały przedsiębiorca 

□ – średni przedsiębiorca 

6) Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7) Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail osoby uprawnionej w imieniu podmiotu do 

kontaktu z Urzędem Gminy Kleszczów w sprawach dotyczących niniejszego zgłoszenia: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

II. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu (aktualne na dzień 31.12.2019r.)1) : 

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandyto-

wo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego? 

□ - tak   □ - nie   □ - nie dotyczy 

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepo-

krytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki? 

□ - tak   □ - nie   □ - nie dotyczy 

                                                      
1) Pytania zawarte w punktach 1 i  2 nie dotyczą podmiotów istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia 

złożenia niniejszego zgłoszenia). 
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3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

 □ - tak   □ - nie 

4) Czy podmiot otrzymał pomoc na ratowanie i nie spłacił do tej pory pożyczki ani nie zakończył umowy 

o gwarancję lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu? 

 □ - tak   □ - nie 

III. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej : 

Czy podmiot otrzymał już inną pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 

w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 

w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19? 

 □ - tak   □ - nie 

Jeśli tak, należy wskazać: 

a. wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania: 

……………………………………………………………………………… 

b. rodzaj i formę otrzymanej pomocy: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

c. nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

IV. Oświadczenie podmiotu: 

 

Oświadczam, że płynność finansowa podmiotu uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 poprzez spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym: 

 □ nie mniej niż o 10%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprze-

dzającego dzień złożenia niniejszego zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się 

w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzo-

wego 

 □ nie mniej niż o 20% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzo-

wego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia niniejszego zgło-

szenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesią-

ca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z faktyczną sytuacją ekono-

miczną, organizacyjną i prawną podmiotu, a także są rzetelne i prawdziwe. 

………………………………………………………………………… 

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 

W przypadku działania przez pełnomocnika należy również złożyć dokument pełnomocnictwa w formie pi-

semnej udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 

Znak „x” należy postawić w tym polu wyboru, który dotyczy podmiotu składającego zgłoszenie. 
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