
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła Uchwałę nr XVIII/137/20 z dnia 29 czerwca 2020 

r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (Dziennik Urzędowy Woj. Op. 

z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1919).  

 

Przedmiot zwolnienia Grunty, budynki i budowle lub ich części związane                            

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

I GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

Kogo dotyczy zwolnienie 

 

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292                  

z późn. zm.), będący podatnikami podatku od 

nieruchomości, których dotyczy zakaz i ograniczenia                    

w prowadzeniu działalności, związany ze skutkami 

epidemii COVID-19 – wynikające z zapisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.      

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 566) oraz prowadzący działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Zawadzkie 

Wysokość zwolnienia 100% wysokości raty podatku od nieruchomości 

 

Okres zwolnienia Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. 

 

Dokumenty warunkujące  

nabycie prawa do 

zwolnienia 

1. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości 

lub informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

(załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej). 

Rodzaj pomocy Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego  

Termin złożenia 

dokumentów  

Do 31 grudnia 2020 r. 

 

II GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Kogo dotyczy zwolnienie 

 

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292                    

z późn. zm.), będący podatnikami podatku od 

nieruchomości, u których w związku z negatywnymi 

konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 

nastąpił spadek przychodów oraz prowadzący działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Zawadzkie 

Wysokość zwolnienia 1. 25% wartości rat podatku w przypadku wykazania 

spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 



25% - w miesiącu maju 2020 r. w stosunku do 

miesiąca kwietnia 2020 r. lub w miesiącu kwietniu 

2020 r. w stosunku do miesiąca marca 2020 r. lub 

w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca 

lutego 2020 r., lub w dwóch następujących po sobie 

miesiącach roku obecnego do dwóch 

analogicznych miesięcy roku ubiegłego,                                  

a w przypadku rozliczeń kwartalnych porównując 

przychody wynikające z I kwartału roku obecnego 

do I kwartału roku ubiegłego. 

2. 50% wartości rat podatku w przypadku wykazania 

spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 

50% - w miesiącu maju 2020 r. w stosunku do 

miesiąca kwietnia 2020 r. lub w miesiącu kwietniu 

2020 r. w stosunku do miesiąca marca 2020 r. lub 

w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca 

lutego 2020 r., lub w dwóch następujących po sobie 

miesiącach roku obecnego do dwóch 

analogicznych miesięcy roku ubiegłego,                                  

a w przypadku rozliczeń kwartalnych porównując 

przychody wynikające z I kwartału roku obecnego 

do I kwartału roku ubiegłego. 

3. 70% wartości rat podatku w przypadku wykazania 

spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 

70% - w miesiącu maju 2020 r. w stosunku do 

miesiąca kwietnia 2020 r. lub w miesiącu kwietniu 

2020 r. w stosunku do miesiąca marca 2020 r. lub 

w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca 

lutego 2020 r., lub w dwóch następujących po sobie 

miesiącach roku obecnego do dwóch 

analogicznych miesięcy roku ubiegłego,                                  

a w przypadku rozliczeń kwartalnych porównując 

przychody wynikające z I kwartału roku obecnego 

do I kwartału roku ubiegłego. 

Okres zwolnienia Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. 

 

Dokumenty warunkujące  

nabycie prawa do 

zwolnienia 

1. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości 

lub informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

(załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej). 

3. Oświadczenie o spadku przychodów (załącznik nr 

2 do uchwały Rady Miejskiej). 

Rodzaj pomocy Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego  

Termin złożenia 

dokumentów  

Do 31 grudnia 2020 r. 

 

 


