DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 21 stycznia 2021 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera

Poz. 347

Data: 2021-01-21 12:42:08

UCHWAŁA NR XXVII/279/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2211).
§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za pierwszy kwartał 2021r., którego terminy
płatności upływają odpowiednio w styczniu, lutym i marcu 2021r.
§ 3. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien przedłożyć do dnia 31 marca 2021r.:
1) korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych;
2) informację dotyczącą pogorszenia płynności finansowej z powodu COVID-19 na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości winien dołączyć wypełniony
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik
do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 marca 2010r. (t. j. Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
§ 5. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres, w którym korzystał
ze zwolnienia, w przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów, o których
mowa w § 3 i § 4.
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§ 6. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorców warunków
do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce:
Hanna Piwowarska
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Załącznik do uchwały nr XXVII/279/21
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 19 stycznia 2021 r.

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

Informacja dotycząca pogorszenia płynności finansowej z powodu COVID-19
Dane wnioskodawcy:………………………………………
NIP…………………………………………………………
PESEL……………………………………………………..
KRS………………………………………………………..
Imię…………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………..
Nazwa………………………………………………………
Adres nieruchomości podlegającej zwolnieniu
………………………………………………………………
Forma prawna beneficjenta pomocy: ……………………….
Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały nr Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
oświadczam, że z powodu COVID-19 płynność finansowa uległa pogorszeniu, co potwierdzają następujące dane
wg stanu na dzień: …………………….
…………………………………………………………………………………………….......................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
……………………………
(data)

..…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

