
UCHWAŁA Nr XIX/284/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na miesiąc październik – grudzień 2020 r.  w 

związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi 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 

2020 poz. 713, poz. 1378) oraz 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 (Dz.U. poz. 1842 )  oraz art. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz  budowle lub ich 

części związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym w niniejszej uchwale 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych COVID – 19. 

 

§ 2. Przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych COVID – 19 na potrzeby niniejszej 

uchwały rozumie się: 

 

 

1) przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na dzień 17 października 2020, a następnie 

w stosunku do ich działalności ustanowione zostały zakazy lub ograniczenia lub warunki 

prowadzenia działalności, o których mowa w § 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii  ( poz. 1758, poz. 1797, poz. 1829, poz. 1871, poz. 1917, 

poz. 1931 i poz. 1972),  

2) przedsiębiorców nie zaliczających się do grupy, o której mowa w pkt 1,  którzy odnotowali 

spadek swoich dochodów,  w rozumieniu odrębnych przepisów prawa podatkowego, według 

których przedsiębiorcy rozliczali się w dniu wejścia niniejszej uchwały w życie, o nie mniej niż  

50 % łącznie w okresie od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.   w porównaniu do  

analogicznego okresu od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.   

 

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1, obejmuje  okres od                

1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. 

 

§ 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  

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

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 ( Dz.U. UE  C 91l z 20.03.2020 ). 



 

§ 5. W związku z nabyciem prawa do zwolnienia przedsiębiorca ubiegający się o pomoc 

zobowiązany jest przedłożyć organowi udzielającemu pomocy, wraz z innymi dokumentami 

wynikającymi z  przepisów prawa podatkowego, pisemne oświadczenie zawierające dane dotyczące 

spadku dochodów, o których mowa § 2 pkt 2. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

 

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i 

wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr Monika Suszczyńska 

 
 


