
UCHWAŁA NR XVI/115/20 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Bartniczka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)), 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 z późn. zm.2) ) oraz § 8 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 658) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W okresie kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. zwalnia się w podatku od nieruchomości grunty, budynki 
i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych 
tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej przepisem § 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 658) i może być zastosowane na wniosek 
podatnika, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 3. Pomoc, o której 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. 

§ 4. Do wniosku, o którym mowa w § 2 należy dołączyć: Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i 568. 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/115/20 

Rady Gminy Bartniczka 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 
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Uzasadnienie

Na podstawie 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 z późn. zm.) Rada Gminy może wprowadzić 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.

Wobec powyższego Rada Gminy Bartniczka wprowadza zwolnienia jak w niniejszej uchwale.
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