
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/397/2021 
RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 15p w zw. z art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, poz. 1639, poz. 2112, 
poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401; z 2021 r. 
poz. 11, poz. 159), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Przez pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1, rozumie się spadek sprzedaży towarów 
lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 10%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 września 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia korekty deklaracji lub informacji, o której mowa w § 2 pkt 1 uchwały, w porównaniu do 
łącznych obrotów z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 września 2019 r.; 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 20% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 września 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia korekty deklaracji lub 
informacji, o której mowa w § 2 pkt 1 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. 

§ 2. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest: 

1) złożenie przez podatnika, o którym mowa w § 1 uchwały, deklaracji, korekty deklaracji na podatek od 
nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od 
nieruchomości na rok 2021, 
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2) złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiącego załącznik 
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1338). 

§ 3. Formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 uchwały wraz deklaracjami lub korektami deklaracji lub 
informacji należy złożyć nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 4. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, 
którego terminy płatności upływają odpowiednio w lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. 

§ 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, 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. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Kleszczów 

 
 

Katarzyna Biegała 
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