UCHWAŁA NR XXI/357/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID19.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 15p 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, o których
mowa w § 2 i § 3.
§ 2. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców, spełniających łącznie następujące warunki:
1) których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakazami i ograniczeniami w prowadzeniu
działalności gospodarczej określonej w rozdziale 4 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 2020 r. poz. 658),
2) nieposiadających zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.03.2020 r.
3) którzy nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii wystąpią o zwolnienie z podatku
od nieruchomości.
§ 3. Zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą inną niż
określona w §2 pkt 1, spełniających warunki wymienione w § 2 pkt 2 i 3, jeżeli w następstwie COVID-19
wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług,
w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o 50%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, 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 kalendarzowego.
§ 4. Zwolnienie obejmuje tylko grunty, budynki i budowle wykorzystywane przy prowadzeniu działalności
gospodarczej wymienionej w § 2 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w § 3, grunty,
budynki i budowle wykorzystywane przy prowadzeniu działalności objętej spadkiem obrotów.
§ 5. 1. W celu uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości należy złożyć:
1) formularz stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) dokumenty finansowe dokumentujące spadek obrotów, potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność
z oryginałem - w przypadku przedsiębiorców o których mowa w § 3;
3) korektę deklaracji DN-1 podatku od nieruchomości - w przypadku osób prawnych;
4) korektę informacji IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych- w przypadku osób fizycznych.
§ 6. Pomoc o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarstwie 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starym Sączu
Andrzej Stawiarski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/357/2020
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19 dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości.
I.

Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

3. NIP

4. PESEL

5. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn.zm.)

6. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17

czerwca 2014r. Uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym a zastosowaniu
art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)
□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca
□ średni przedsiębiorca
□ inny przedsiębiorca
II. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymała już inną pomoc publiczną rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

□ tak
□ nie
2.Jeśli tak, należy wskazać:
a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania……………………………………………………….
b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacje, pożyczka, gwarancja, dopłata do oprocentowania
kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa):
…………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………...……………
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c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy …………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………...……………

III. Oświadczenie.
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą, związaną z:
□ przygotowaniem i podawaniem posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A);

□ organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy. Konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi
terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z);

□ pracą twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0);
□ projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz
działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z);

□ konsumpcją i podawaniem napojów (PKD) 56.30);
□ prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
□ fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z);
□ działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z);
□ poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
□

sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0) w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc
spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;

□

prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz.238 oraz z 2020r. Poz. 734 i 568);

□ udzielaniem świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz.284);

□ udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej;
□

udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów
wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w pojazdach (pracowni mobilnej);

□

udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach
(dentobusach);

□

sprawowaniem opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece
zdrowotnej (Dz. U. poz.1078)
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□ inna działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii (wskaż jaka to działalność)
…………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………...……………
oraz, że moja płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Oświadczam również że na dzień 31.03.2020 r. nie posiadam zaległości w podatku od nieruchomości.

IV. Informacja o spadku obrotów gospodarczych.
W przypadku działalności innej niż wymieniona w rozdz.4 Rozp. Rady Ministrów przedsiębiorcy dołączają
do wniosku potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem dokumenty finansowe
dokumentujące spadek obrotów z wskazaniem wybranego przez wnioskodawcę okresu porównawczego
(dowolny miesiąc kalendarzowy pomiędzy 01.01.2020r. a dniem poprzedzającym złożenie wniosku, albo
30 kolejnych dni kalendarzowych z tego przedziału, jeśli okres porównawczy zaczyna się w trakcie
miesiąca).
- kwota obrotów z wybranego okresu porównawczego - …………………………………………………..…
- kwota obrotów w następnym miesiącu - ……………………………………………………………………...
- procentowy spadek obrotów - …………………………………………………………………………………..

…………………………………….

…………………………………….

(miejscowość i data)

podpis
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