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z dnia  15 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

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

zmieniająca uchwałę  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh  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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 
567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) Rada Miejska w Gogolinie, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/243/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz.  Woj. Opol. z 2020 r. poz. 1383) w §1 dotychczasową treść 
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r.  poz. 284),

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 na zasadach określonych odpowiednio w §3 i §4 uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15p 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 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 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 uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia
od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności
przez:

1)organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

2)podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ( ust. 2 ).

Przedmiotowa uchwała zmieniająca, podejmowana w oparciu o ww. przepis prawa ma na
celu rozszerzenie zakresu podmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości w stosunku do
podmiotów wymienionych w ww. ust. 2 art. 15 cytowanej ustawy, w związku z epidemią
koronawirusa, co powinno przyczynić się do poprawy ich płynności finansowej, a w konsekwencji
winno mieć pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.

Regulacja wprowadzana uchwałą obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości –
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres
kwietnia, maja i czerwcu 2020 r.. Zwolnienie obowiązuje w termnie do 31 grudnia 2020r.

Pomoc będzie udzielana po spełnieniu przez uprawnionych warunków okreslonych ustawą i
niniejszą uchwałą.

Zgodnie z art. 15zzzh ust. 1 pkt 1 i ust. 2 [Wsparcie] cytowanej wyżej ustawy wsparcie o
którym mowa w art. 15p, zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie 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 z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną
mającą na celu zaradzeniu poważnym zaburzeniom w gospodarce.
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