
UCHWAŁA NR XXXI/173/2021 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 

z dnia 23 lutego 2021 roku 

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność 

gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

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

z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ), 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2020r. poz. 1842 z późn zm. ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Grupę przedsiębiorców wskazaną w § 2, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwalnia 

się od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. 

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

poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 

Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, ze zm.). 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 dotyczy grup przedsiębiorców spełniających łącznie 

następujące warunki: 

1) na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzili na terenie Gminy Wielka Nieszawka działalność 

gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.30.Z, 93.11 Z, 93.13.Z,  

2) mieli przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 40 % w ciągu dwóch 

dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia  

31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 

roku poprzedniego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 

w 2020 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej. 

§ 3. 1. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 pkt 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej 

działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych 

zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

2. Za miesiąc, o którym mowa w § 2 pkt 2 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 kalendarzowego. 



3. Przez średnie przychody, o których mowa w § 2 pkt 2 rozumie się kwotę stanowiącą iloraz 

przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była 

prowadzona działalność gospodarcza w tym roku. 

§ 4. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale składają przed  

upływem terminu płatności podatku za okres, którego dotyczy zwolnienie, wnioski o udzielenie 

pomocy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 

(-) Wioletta Szymańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 15 p 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. z 2020 r., 

poz. 1842 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za 

część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.  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. 

Wskazane w uchwale kody PKD dotyczą następującej działalności: 

PKD 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

PKD 56.10. A   -  przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub 

gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy 

spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane; 

PKD 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów; 

PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych;  

PKD 9313Z 93.13. Z - wyjaśnienie. Sekcja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

 i kulturystyce. 

Ze względu na ograniczenia epidemiczne w/w działalność została znacznie ograniczona  zarówno  

w 2020 jak i 2021 r. przepisami kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów, dlatego istnieje potrzeba 

wsparcia tych grup przedsiębiorców. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 

(-) Wioletta Szymańska 

 

 


