
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/164/20 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 13 maja 2020 r. 

…………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa podatnika) 

 
NIP przedsiębiorcy: …………………. 

        Wójt Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 

56-400 Oleśnica 
 

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O 
PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

 
Na podstawie uchwały Nr …….. Rady Gminy Oleśnica z dnia … maja 2020 r. w sprawie  w 

sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 oświadczam, co następuje: 

1. w dniu 1 marca 2020 r. prowadziłem/am na terenie Gminy Oleśnica działalność 

gospodarczą: 

handlową,  usługową,  wytwórczą, 

która prowadzona była w nieruchomościach położonych w: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. 
Spadek obrotów (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. liczony zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 1) 
uchwały. 
UWAGA: 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 
miesiąc: miesiąc: Spadek obrotów Dzień, od którego 

liczony jest spadek 
obrotów 

Łączne obroty w ciągu 
analogicznych 2 
kolejnych miesięcy 
kalendarzowych w roku 
poprzednim (2019) 

Łączne obroty z 
dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, 
przypadających w 
okresie po dniu 1 
stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień 
złożenia niniejszej 
informacji 

zł (lub ilość) zł (lub ilość) %  

 
lub 
 
Spadek obrotów (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. liczony zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 2) 
uchwały. 

   



UWAGA: 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 
miesiąc: miesiąc: Spadek obrotów Dzień, od którego 

liczony jest spadek 
obrotów 

Łączne obroty z 
miesiąca poprzedniego 

Łączne obroty z 
dowolnie wskazanego 
miesiąca 
kalendarzowego, 
przypadającego w 
okresie po dniu 1 
stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień 
złożenia niniejszej 
informacji 

zł (lub ilość) zł (lub ilość) %  

 
 
 
 
……………………………………    ……..…………………………. 

(miejscowość, data)      (podpis przedsiębiorcy/osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kto, składając zenanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 1950 ze zm.). 


