
UCHWALA NR XVIIVT66/2020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r

w sprawie zwolniei od podatku od nieruchomosci niekt6rych grup przedsiQbiorc6w' kt6rych plynnosd

Iinansowa ulegla pogorszeniu w zwi4zku z ponoszeniem negatlwnych konseklYencji ekonomicznycb
z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22019r.
poz.506 zp6in. mt.) oruz zat. l5p uslawy zdnia 2 marca2020 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zvtiqzatych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakatnych oraz wywolanych
nimi syuacji kryzysowych (Dz.tJ. 22020r., poz.374 zp6in. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie

z Uchwalq Nr XXXIV/358/2005 zdnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji
w mieszkaricami gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

$ 1. Zwolnienia sig przedsigbiorc6w, kt6rych plynnoS6 finansowa ulegla pogorszeniu w zwiqzku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z podatku od

nieruchomoSci: gunt6w, budynk6w ibudowli zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,

naleinego za okres od kwietnia do czerwiec 2020 roku ikt6rego terminy platnoSci uplywaj4 odpowiednio
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.

$ 2. Zwolnienie, o kt6rym mowa w $ I obejmuje przedsigbiorc6w w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorc6w, bgd4cych podatnikami podatku od nieruchomodci, kt6rzy prowadzq

na terenie Gminy Pietrowice Wielkie dzialalnoSi gospodarcz4 w zakresie:

l) przygotowywania i podawania posilk6w i napoj6w goSciom siedzqcym przy stolach lub go5ciom

dokonujqcym wlasnego wyboru potraw z r Tstawionego menu. spozlwanych na miejscu (oznaczenie

w Polskiej Klasyfikacji Dzialalno5ci w podklasie 56.10.A),

2) zwiqzanq z organizacjq, promocjq lub zarz4dzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,

konferencje, spotkania, wlqczaj4c dzialalno5ci polegajqce na zarzqdzaniu idostarczaniu pracownik6w do

obslugi teren6w iobiekt6w, w kt6rych te imprezy majq miejsce (oznaczenie w Polskiej Klasyfikacji
Dzialalnodci w podklasie 82.30.2),

3) uslug fryzjerskich ipozostalych zabieg6rv kosmetycmych (okre6lonejj w Polskiej Klasyfikacji Dzialalno5ci
w podklasie 96.02.2),

4) dzialalno(ci salon6w tatuazu ipiercingu (okreSlonej w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnoici w podklasie

96.09.2),

5) uslug zwiqzanych z popraw4 kondycji fizycznej (oke6lonej w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnoici
w podklasie 96.04.2),

6) zwiqzanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, prowadzenia klub6w, wtym klub6w tanecznych

iklub6w nocnych oraz basen6w, silorvni, klub6w fitness, (okreSlonejj w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnoici
w dziale 93.0),

7) uslug hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o uslugach

hotelarskich oraz uslugach pilot6w wycieczek iprzewodnik6w turystycznych (Dz.U. 22019r.
poz. ?38 oraz z 2020 r. poz. 3 74 i 568).

$ 3. Zwolnienie, o kt6rym mowaw $ l, nie obejmuje przedsigbiorc6w, kt6rzy:

l)w dniu 3l grudnia 2019r. spelniali kryteria uznania za przedsigbiorstwo znajdujqce sig rv trudnej sytuacji

w rozumieniu art. 2 pkt l8 rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 65112014 zdnia 17 czerwca 2074 r. uznajqcego

niekt6re rodzaje pomocy za zgodne zrynkiem wewngtrznym w zastosowaniu an. l07il08 Traktatu
(Dz. U. UE L 187 226.06.2014, str. l, zp62n. zm.);
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2) w dniu I marca 2O2O t. prowadzili dzialalno$, o kt6rej mowa w pkt 23 Komunikatu Komisji -

Tymczasowe ramy Srodk6w pomocy paistwa w celu wsparcia gospodarki w kontekicie trwajqcej epidemii

COVID-I9 (2020/C 9l I/01) (Dz. U. UEC 9ll220.03.2020), zwanego dalej "Komunikatem Komisji".

$ 4. Zwolnienie, o kt6rym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publicznq majqcq na celu zaradzrtie
pow?rnym zaburzeniom w gospodarce paristwa czlonkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu

Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy Srodk6w pomocy paistwa w celu wsparcia gospodarki w kontekScie

trwaj4cej epidemii COVID-l 9.

$ 5. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zloZenie wniosku oraz przedstawienie przez przedsigbiorca

ubiegajqcego sig o zwolnienie z podatku od nieruchomo5ci, informacji dotycz4cych prowadzonej dzialalnoSci

gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, zgodnie z formularzem stanowiqcym zal4cztrik do niniejszej uchwaly.

$ 6. Wniosek wraz z informacjq o kt6rych mowa w $ 5 uchwaly naleq1l zlozyC nie p6zniej niz do 3l maja

2020 roku.

$ 7. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchom oici za caly okres, w kt6rym kolzyslal z.e

zwolnieni4 w przypadku zlozenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokument6w, o kt6rych

mowa w $ 5.

$ 8. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 9, Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6drwa Sl4skiego.

$ lO.Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dawa Sl4skiego, z moc4 obowiqzujqca od dnia I kwietnia 2020 r..

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Piotr Bajak
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Wniosek
do Wrijta Gminy Pietrowice Wielkie

o zwotnienie z podatku od nieruchomoSci w zwi4zku z negatywnymi konsekwencjami
ekonomicznymi spowodowanymi CO\TD-l9

A. Informacje dotyczqce podmiotu, kt6remu ma by6 udzielona pomoc publicznal)

1. Numer identyfikacji podatkowej

2. Imig i nazwisko (nazwa)

3. Adres zamieszkania (siedziby)

II

4. Rodzaj dzialalnoSci zgodnie
z rozporz1dzeniem Rady Ministr6w z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfi kacji DzialalnoSci
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z
p6Ln. zm.)

mikroprzedsigbiorca

maty przedsigbiorca

Sredni przedsigbiorca

inny przedsigbiorcar

5. Wielko66 podmiotu, zgodnie z

zalqcznikiem I do rozporzqdzenia
Komis.ii (UE) nr 65112014 z dnia 17

czerwca 2014 r. uznaj4cego niekt6re
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnQtrznym w zastosowaniu art. 107

i 108 Traktatu (Dz. UIz,. UE L 187 z
26.06.2014 str. I

B. Kr6tkie uzasadnienie sytuacji, Swiadczqcej o nega$'wnych konsekwencjach

ekonomicznych z powodu COVID-19.

r r.-iepotrzcbne skre5lii
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C. OSwiadczam,2e w dniu 31 grudnia 2019 nie znajdowalem sig w trudnej sytuacji (w

rozumieniu og6lnego rozporzqdzenia w sprawie wl4czeri gruporrych)6)' moZe byd

on przyznana przedsigbiorstwom, ktrire nie znajdujq sig w trudnej sytuacji lub
przedsigbiontwom, kt6re nie znajdowaly sig w trudnei sytuacji w dniu 31 grudnia
2019 r., ale kt6re p6iniej napotkaly trudno6ci lub znalazly sig w trudnej sytuacji z

powodu epidemii COVID-l9;

D. Informacje d otycz4ce osoby upowainionej do przedstawienia informacji

1. Imig i nazwisko

2. Stanowisko sluZbowe

3. Numer telefonu

4. Adres poczty elektronicznej

5. Data ipodpis

Id: 99575,4l9-8FBf-4 1 3B-A7AB-B869A3Dl'A882. Podpisany Strona 2




