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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15p ust. 1 i 2 oraz 15zzzh 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu 

Komisji Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 

1), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., 

grunty, budynki oraz budowle lub ich części położone na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zajęte 

na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, których dotyczyło lub dotyczy czasowe 

ograniczenie prowadzenia działalności spowodowane wystąpieniem epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a wynikające z ograniczeń wprowadzonych na mocy 

rozporządzeń wydanych na podstawie art. 46 - 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającym na całkowitym zakazie 

prowadzenia działalności, przy czym: 

1) zwolnienie dotyczy podatku od tej nieruchomości lub jej części, zajętej na prowadzenie 

działalności gospodarczej, która została objęta czasowym ograniczeniem jej prowadzenia przez co 

najmniej 2 miesiące w okresie od 1 lipca 2020 r., 

2) zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.:  

grunty, budynki oraz budowle lub ich części położone na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zajęte na 

prowadzeniem działalności przez: 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

᠆ których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wskazane w ust. 1 i 2, przysługuje na warunkach 

określonych w niniejszej uchwale. 
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§ 2. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w związku ze zwolnieniami określonymi 

w niniejszej uchwale pomoc ta, 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. 

§ 3. Korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale podatnik: 

1) składa formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1338). 

2) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały, 

3) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały, 

4) będący osobą prawną - składa korektę deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (formularz 

DN-1 z załącznikiem ZDN-2 – określone w odrębnych przepisach). 

§ 4. 1. Organ podatkowy może przeprowadzić czynności sprawdzające co do prawidłowości 

spełnienia przesłanek uprawniających do korzystania ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały. 

2. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje w zakresie przesłanek, od 

których uzależnione jest zwolnienie traci prawo do niego za cały okres, w którym korzystał ze 

zwolnienia. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz 

z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z zasadami określonymi 

w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

§ 5. Określa się wzory: 

1) oświadczenia podatnika będącego przedsiębiorcą, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) oświadczenia składanego przez podmioty, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 

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

Śląskiego.
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały ……….. 
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia  ………...  

 

Oświadczenie podatnika
1
 

I. Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko podatnika  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

II. Oświadczam, że: 

1. Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczyło lub dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia 

działalności gospodarczej w okresie  od ……………….… do ……………….… wynikające z 

przepisów szczególnych i moja płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Odnotowałem pogorszenie płynności finansowej z powodu COVID-19,  na co wskazuje spadek 

przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości w stosunku średniomiesięcznego przychodu uzyskanego w 2019 roku lub w ciągu 6 

następujących po sobie miesiącach 2020 roku.  

3.  Czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z przepisów 

szczególnych, obejmuje następujące składniki nieruchomości, związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: 

     grunty o powierzchni........................................................m² 

budynki lub ich części o powierzchni...............................m² 

budowle lub ich części o wartości ……..…………..…….. zł. 

 

 

 

 

................................................................................... 
data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej. 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: Organ podatkowy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości przedłożonych danych – zgodnie z art. 274a 

oraz art. 68 i art. 70 Ordynacji podatkowej. 

 

 

 

                                                      
1
 Wypełniają jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały ……….  

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

z dnia ………….  

Oświadczenie
1
 

 

I. Nazwa  podmiotu  :   

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

II. Oświadczam, że: 

1. Jestem: 

 organizacją pozarządową, o której  mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Odnotowałem pogorszenie płynności finansowej z powodu COVID-19, na co wskazuje spadek 

przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie 

z podatku od nieruchomości w stosunku do średniomiesięcznego przychodu uzyskanego w 2019 

roku lub w ciągu 6 następujących po sobie miesiącach 2020 roku.  

 

 

................................................................................................................................................................. 
data i podpis osoby reprezentującej ww. organizację  z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby 

upoważnionej. 

 

Pouczenie: Organ podatkowy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości przedłożonych danych – zgodnie 

z art. 274a  oraz  art. 68 i art. 70 Ordynacji podatkowej. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Wypełniają podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 


