
UCHWAŁA NR XVIII/164/20 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 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 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości za część roku 2020: grunty, budynki i budowle 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części, przedsiębiorców, którzy w 

dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą i których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlega przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r., poz. 1292 ze zm.), będący podatnikiem 

podatku od nieruchomości, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

KE nr 651/2014. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości: 

1) 100 % należnego podatku w przypadku przedsiębiorców, których działalność została czasowo 

ograniczona przepisem § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), 

2) 25% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali 

pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub pkt 2, przy czym spadek 

obrotów nie przekracza 25%, z zastrzeżeniem ust. 4;  

3) 50% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali 

pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, przy czym spadek 

obrotów jest większy niż 25% i nie większy niż 50%,  z zastrzeżeniem ust. 4; 

4) 75% należnego podatku w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy odnotowali 

pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przy czym spadek obrotów 

przekracza 50%,  z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 nie dotyczą przedsiębiorców prowadzących 

działalność lub na nieruchomościach których prowadzona jest działalność polegająca na: 



wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną (PKD grupa 35.1),  

wytwarzaniu paliw gazowych, dystrybucji i handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

(PKD grupa 35.2), wytwarzaniu i przetwarzaniu produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 

19.20.Z), sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), sprzedaży 

detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), działalności w 

zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej i pozostałej telekomunikacji 

(PKD 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z i 61.90.Z). 

5. Przez pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 należy rozumieć spadek 

obrotów, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. 

do dnia poprzedzającego dzień złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 

uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch 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 o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 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. 

6. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 

2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 

roku. 

§ 2. 1. Skorzystanie z ulgi, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały wymaga złożenia w terminie 

do dnia 30 czerwca 2020 r.: 

1) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych, 

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór określa załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

2. Skorzystanie z ulgi, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-4 uchwały wymaga złożenia w terminie 

do dnia 30 czerwca 2020 r.: 

1) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych, 



2) formularza informacji o pogorszeniu płynności finansowej, o której mowa w § 1 ust. 5 

uchwały, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór określa załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zwolnienie, o którym 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 Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 

I/01) (Dz. Urz. UE C091I z 20.03.2020r.). 

§ 4. Podatnik traci prawo do zwolnienia z 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 § 2. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 6. 1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 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.  

W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a 
później stanu epidemii i wprowadzonych w związku z tym wielu ograniczeń w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2 płynność 
finansowa wielu przedsiębiorców uległa pogorszeniu. Taki stan powoduje trudności finansowe 
doprowadzające do niemożności regulowania zobowiązań, w tym podatku od nieruchomości.  

Niniejszy projekt wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców (z pewnymi wyłączeniami) w związku z pogorszeniem ich płynności finansowej 
i jest nowym, nadzwyczajnym instrumentem, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w 
trudnym okresie związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i zapobieganie utracie ich 
płynności finansowej. Okres zwolnienia dotyczy trzech miesięcy roku 2020, tj. kwiecień, maj i 
czerwiec, które wydają się być najcięższymi miesiącami, w których epidemia spowodowała brak 
możliwości dalszego prowadzenia działalności lub zmniejszyła w znacznym stopniu zakres tej 
działalności, co w efekcie przełożyło się na pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców. 

Przepisy stanowiące podstawę wprowadzenia przez gminę zwolnień z podatku od 
nieruchomości weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. Z tą datą gminy uzyskały prawo do 
wprowadzenia powyższych preferencji podatkowych. Co do zasady, zgodnie z ustawą z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w 
dziennikach urzędowych wchodzą w życie po pływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba 
że dany akty normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1). Dopuszcza się ponadto możliwość 
nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Należy przyjąć, ze sytuacja, gdy gmina 
wprowadza przepis, którego istotą jest korzyść dla podatnika w postaci zwolnienia go z 
obowiązku zapłaty podatku w związku z ponoszeniem ekonomicznych skutków pandemii 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, retroaktywność uchwały gminnej jest uzasadniona (zob. pismo 
Ministra Finansów nr PS2.844.79.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


