
 
 

UCHWAŁA NR XII/25/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1461), Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej określonej w ust. 2 niniejszej uchwały, wykonywanej przez przedsiębiorców 
będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona 
wprowadzonymi przepisami prawa, w rezultacie których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wystąpienia COVID-19. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały dotyczy przedsiębiorców, 
prowadzących na terenie Gminy Stopnica działalność gospodarczą: 

a) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu 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), z wyłączeniem realizacji usług polegających na 
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności 
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 

b) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
56.30), 

c) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.02.Z), 

d) związaną z 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 2020 r. poz. 374 i 568); 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się do podatku do nieruchomości należnego za  miesiące:  
kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. 
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§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenia poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane 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 911 z 20.03.2020, str. 1). 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały wraz z deklaracją 
lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, w której wykazuje zwolnienie, zobowiązany jest złożyć formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 
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Załącznik Nr 1 do  

Uchwały Nr XII/25/2020  

Rady Miejskiej w Stopnicy  

z dnia 17 lipca 2020 r.  
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Załącznik Nr 2 do  

Uchwały Nr XII/25/2020  

Rady Miejskiej w Stopnicy  

z dnia 17 lipca 2020 r.  

…………………………………..  

Imię i nazwisko/nazwa Podatnika  

…………………………………...  

Adres  

…………………………………… 

……………………………………  

NIP  

     BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mające 

bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa.  

 

 

  ………………………………………..    .…………………………… 

Miejscowość, data                                                               Podpis podatnika 
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