
 

 

PROJEKT                                                                                                        

 

Uchwała Nr ……  2020 

          Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia………….. 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 COVID-19 

 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.713), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170, Dz.U z 

2018r., poz. 2244) art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), 

art. 4 ust. 2, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1461) uchwala się co 

następuje: 

 

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

prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Nadarzyn, o której mowa w ust. 2 

 

2. Przedsiębiorca podlegający zwolnieniu określonym w ust.1 prowadzący działalność: 

 

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom 

siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z 

wystawionego menu, spożywczych na miejscu (ujęte w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na 

przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i 

dostarczaniu, 

 

2) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 

wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na 

zarzadzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te 

imprezy mają miejsce (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

82.30.Z), 

 

3) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.30), 

 

4) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w 

Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 

 

5) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z), 

 



 

 

 

6) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.04.Z), 

 

7) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w dziale 93.0) w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc 

spotkań, klubów w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, 

klubów fitness, 

 

8) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.8 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (Dz.U z 2019r., poz.238 oraz z 2020r poz.374 i 568) 

 

3. Wskazane w ust. 2 przedmioty działalności muszą stanowić przeważającą działalność 

gospodarczą przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały.  

  

4. Zakres zwolnienia w podatku o którym mowa w ust.1 od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą obejmuje miesiące kwiecień i maj 

2020 roku z terminem płatności do 15-go  dnia każdego z tych miesięcy. 

 

5. Zakres zwolnienia w podatku, o którym mowa w ust.1 od osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą obejmuje II kwartał 2020r. tj.  II ratę podatku z terminem płatności 

do 15 maja 2020 roku. 

 

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielana przedsiębiorcy, który na dzień 31 

grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 

 

§ 3. 1. W celu uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej 

uchwały przedsiębiorca składa do organu podatkowego w terminie do 31 października 2020r. 

 

1) korektę deklaracji DN-1 (osoby prawne) lub korektą informacji IN-1 (osoby fizyczne) 

wraz z załącznikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 

maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  (Dz. U z 2019r. poz. 1104 

ze zm.); 

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencję ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały; 

3) oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz ponoszeniu 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i spadku 

przychodów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być złożone w formie dokumentu papierowego 

bądź elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym. 

 

 



 

 

 

 

§ 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi 

pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa 

członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1, o której mowa w Komunikacie Komisji 

„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19”  (2020/C 91 I/01) 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

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

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


