Projekt
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące 2021 roku niektórych
przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i 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. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) Rada Miejska
w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za
miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.
§ 2. Zwolnienie wskazane w § 1 przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym na dzień 01.04.2021 r.
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług:
1) gastronomicznych, rozumianych jako przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na
miejscu lub na wynos,
2) kosmetycznych,
3) fryzjerskich.
§ 3. Zwolnienie dla podmiotów określonych w § 2 przysługuje wyłącznie od powierzchni związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2.
§ 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie
Komisji Europejskiej Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z dnia 20.03.2020 r.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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Uzasadnienie
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ograniczającym
prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, rozumianych jako
przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu oraz usług kosmetycznych i
fryzjerskich, w celu udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których
pogorszyła się płynność finansowa, wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości
przedsiębiorców prowadzącym działalność gospodarczą w ww. zakresie. Zwolnienie będzie dotyczyło
podatku od nieruchomości za okres kwiecień-czerwiec 2021 r.
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