
UCHWAŁA NR XXI/272/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p 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. 374, 567, 568, 695, 
875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym w § 2 grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatników podatku od nieruchomości będących 
mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424),  
którzy zanotowali spadek obrotów: 
1) nie mniej niż o 25% 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, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub 

2) nie mniej niż o 35% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatku należnego za miesiące: kwiecień i maj 

2020 r., którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r. 
§ 4. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do złożenia: 

1) zgłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, którego wzór 
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych; 

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do 
uchwały. 
§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 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 91 I z 20.03.2020 r., str. 1). 

§ 6.  Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 1 uchwały, należy złożyć nie później niż do dnia 
31 sierpnia 2020 r. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/272/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenie skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
 

Oświadczenie przedsiębiorcy 

Dane przedsiębiorcy: 
……………………………………………. 
Nazwa firmy albo imię i nazwisko 
……………………………………………. 
adres siedziby/adres zamieszkania 
…………………………………………….. 
numer NIP, REGON – osoby prawne/ numer PESEL – osoby fizyczne 
……………………………………………... 
numer KRS 
……………………………………………… 
nr telefonu i/lub adres e-mail 

Zgłoszenie skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
Na podstawie uchwały Nr XXI/272/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgłaszam chęć 
skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc*: 

□ kwiecień 2020 r.; 
□ maj 2020 r. 
*zaznaczyć właściwy kwadrat 
Łask, dnia …………………. 
        ……………………………….. 
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

Oświadczenie przedsiębiorcy 
Oświadczam, iż: jestem podatnikiem podatku od nieruchomości prowadzącym działalność 

gospodarczą pod adresem ………………………….………………………………. i w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 pogorszeniu uległa 
moja/podmiotu płynność finansowa oraz przysługuje mi zwolnienie w związku z wystąpieniem niżej 
wymienionych okoliczności*: 

□ jestem mikroprzedsiębiorcą; 
□ jestem małym przedsiębiorcą; 
□ zanotowałem spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, który wyniósł nie mniej niż 25%, obliczony jako 
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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, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego; 

Obroty gospodarcze (zł) Miesiąc 2019 r. 2020 r. 
   
   

□ zanotowałem spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, który wyniósł nie mniej niż 35% obliczony jako 
stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów 
z miesiąca poprzedniego. 

Miesiąc 2020 r. Obroty gospodarcze (zł) 
  
  

*zaznaczyć właściwy kwadrat 
  
Łask, dnia …………………. 
        ……………………………….. 
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/272/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od
nieruchomości

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 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, wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia ww. rozwiązanie i zakłada, iż grupie mikro
i małym przedsiębiorcom, którzy zanotowali odpowiedni spadek obrotów wskazany w § 2,
przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień i maj 2020 r.

Od dnia 14 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a od
dnia 20  marca 2020 r. stan epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), który spowodował zakaz lub
ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez określone grupy przedsiębiorców.
Dodatkowo wyżej wymienionymi aktami prawnymi zostały wprowadzone ograniczenia
w przemieszczaniu się ludności. Te ograniczenia i zakazy spowodowały pogorszenie się sytuacji
ekonomicznej grupy przedsiębiorców, co zauważył ustawodawca wprowadzając możliwość dla
organów stanowiących jst zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art.15p 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.
Gmina Łask kierując się okolicznością, iż trudna sytuacja przedsiębiorców trwa od połowy marca
2020 r., a sam ustawodawca przewidział w ww. przepisie zwolnienie z podatku od nieruchomości
za część roku 2020, postanawia o tym, aby uchwała obowiązywała z mocą wsteczną na podstawie
art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), gdyż zostały spełnione przesłanki z ww. przepisu
tj. demokratyczne zasady państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, a wręcz nadzwyczajna
sytuacja, w której się znajdujemy uzasadnia wprowadzenie tychże uregulowań prawnych w jak
najszybszym terminie. Takie stanowisko przedstawił Minister Finansów wskazując, iż gmina
wprowadza przepis, którego istotą jest korzyść dla podatnika w związku z ponoszeniem
ekonomicznych skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, retroaktywność uchwały
gminnej jest uzasadniona (pismo Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. PS2.844.79.2020).

Uchwała powoduje skutki finansowe dla Gminy Łask i wyniosą one z tytułu zwolnienia z
podatku od nieruchomości ok. 1 500 000,00 zł.
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