
Projekt 
 
z dnia  21 kwietnia 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat 
podatku od nieruchomości grupom 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 15p, art. 15q i art. 15zzzh 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), którego płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, 
będącego podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: 

1) przygotowywania i podawania 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); 

2) prowadzenia usług związanych z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 56.30); 

3) prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); 

4) prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 96.04.Z); 

5) prowadzenia usług związanych z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.09.Z); 

6) prowadzenia 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 z późn. zm.). 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
do dnia 30 czerwca 2020 r. i dotyczy przedmiotów opodatkowania związanych wyłącznie z prowadzeniem 
działalności określonej w ust. 1. 

§ 2. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości w 2020 r. przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID19, będącego podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów, budynków, budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ten sposób, że terminy płatności rat podatku od 
nieruchomości przypadające w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do 30 września 2020 r. 

§ 3. 1. Prawo do zwolnienia lub przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na 
skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
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2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż towarów lub usług, 
w ujęciu wartościowym: 

1) nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż 30% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia 
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 i przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, 
o którym mowa w §2 nie obejmuje przedsiębiorcy, który: 

1) w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniał kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 
w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.); 

2) w dniu 1 marca 2020 r. prowadził działalność, o której mowa w pkt 23 Komunikatu Komisji - Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 
(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020). 

§ 5. 1. 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 pkt. 3.1 Komunikatu 
Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19. 

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego Komunikatu oraz polskich 
przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy winien przedłożyć organowi podatkowemu: 

1) korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach; 

2) oświadczenie przedsiębiorcy stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Oświadczenie przedsiębiorcy

Na podstawie § 6 pkt 2 uchwały …….. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ……….
w sprawie  wprowadzenia  zwolnień  z podatku  od  nieruchomości  oraz  przedłużenia
terminu  płatności  rat  podatku  od  nieruchomości  grupom  przedsiębiorców,  których
płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w związku  z ponoszeniem  negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  zwanej dalej uchwałą,  oświadczam,
co następuje:

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

Jestem  przedsiębiorcą,  którego  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku
z ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu  COVID-19
i oświadczam, że korzystam ze:

□ zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt ................ uchwały,

□ przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości zgodnie z § 2 uchwały:

□ od osób fizycznych –  II rata 2020 r.,

□ od osób prawnych za miesiąc maj 2020 r.,

□ od osób prawnych za miesiąc czerwiec 2020 r.,

2) Podstawa opodatkowania nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt................ uchwały wynosi dla:

□ gruntów………………………………….m2,

□ budynków………………………………..m2,

□ budowli o wartości……………………….zł.

3) Odnotowano spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19

□ nie  mniej  niż  o  20%,  obliczony  jako  stosunek  łącznych  obrotów  w  ciągu  dowolnie

wskazanych  2  kolejnych  miesięcy  kalendarzowych,  przypadających  w  okresie  po  dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych  roku  poprzedniego;  za  miesiąc  uważa  się  także  30  kolejno  po  sobie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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następujących dni  kalendarzowych,  w przypadku gdy dwumiesięczny okres  porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień
danego miesiąca kalendarzowego i wynosi:

Obrót w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia:

Miesiące.......................rok......................... łączna kwota obrotu: ………………………. zł

Obrót z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego:

Miesiące.......................rok......................... łączna kwota obrotu ……………………….. zł

lub

□ nie mniej niż 30% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia  zgłoszenia  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  uchwały,  w porównaniu  do  obrotów
z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
i wynosi:

Obrót z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia:

Miesiąc.......................rok......................... łączna kwota obrotu …………………………… zł

Obrót z miesiąca poprzedniego:

Miesiąc.......................rok......................... łączna kwota obrotu …………………………… zł.

4) Przedsiębiorstwo:

□ nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019r.

□ znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019r.

............................... ....................................................................

(data)         (podpis przedsiębiorcy / osoby upoważnionej)
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

inny przedsiębiorca

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?
2. Jeśli tak, należy wskazać: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 

publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 

dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 

umarzalna, ulga podatkowa)

nie dotyczy

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 

ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 

operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej 

działalności, która generuje największy przychód.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała jest elementem pakietu wsparcia dla przedsiębiorców posiadających

nieruchomości związane z działalnością gospodarczą na terenie miasta Hrubieszowa w celu

przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały ograniczenia w prowadzeniu

działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach.

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z

podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, a także przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości,

płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

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

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p oraz 15q 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

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

W związku z powyższym, proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres

od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku

od nieruchomości przypadające w maju i czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r. dla wskazanych

przedsiębiorców w uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie, których płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

COVID-19.

Hrubieszów, 21 kwietnia 2020 r.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

NIE DOTYCZY

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

NIE DOTYCZY

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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