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UCHWAŁA NR XXXIV/167/21
RADY GMINY OSJAKÓW
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 15p ust. 1 w związku z art. 15zzzh 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za II kwartał 2021 roku, którego termin płatności
upływa 15 maja 2021 roku.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców świadczących na terenie Gminy Osjaków
usługi:
1) hotelarskie PKD 55.10.Z, 55.20.Z;
2) gastronomiczne PKD 56.10.A, 56.30.Z.
§ 4. 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 Komunikatem 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).
§ 5. W celu uzyskania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć
w terminie do 30 czerwca 2021 r.:
1) oświadczenie przedsiębiorcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. 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 2010 r. Nr 53 poz. 312,
Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 1338);
3) korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami – według wzorów
stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów
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informacji nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1104).
§ 6. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z mocą
obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Osjaków
Sylwia Walczak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/167/21
Rady Gminy Osjaków
z dnia 14 maja 2021 r.
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY
DANE PRZEDSIĘBIORCY:
1) Nazwa podmiotu (firma):
………………………………………………..……………….………………….................
Imię: ...................................................Nazwisko:……………….….......…………..
2) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu: ……………………………..….……………….……….
3) Adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej:
Ulica: ......................................................... Numer domu: .............. Numer lokalu: ……......
Kod pocztowy: ......................... Miejscowość: ......................................
Nr telefonu: ………......…………..
adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………….….………............
4) Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie (branża): ………………….…...………….…..……......…………..
5) KOD PKD działalności, której dotyczy zwolnienie: ………………………..………………………….................
Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, poz.1495; z 2020 r. poz. 424, poz. 1086) i ponoszę negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19 mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego
przedsiębiorstwa
.……………………..

………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis przedsiębiorcy/osoby upoważnionej

