
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/356/21 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku zwolnienia z podatku od 
nieruchomości wskazanych grup 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378, z 2021r. poz. 1038), art. 15p w związku z art. 15zzzh ust. 1 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 oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz 
z 2021 r. poz. 11, poz. 159, 180, 694, 981 i 1023) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w zakresie gruntów, budynków, budowli lub ich części, 
które związane są z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, oznaczoną zgodnie z Klasyfikacją 
Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD) kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 
47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 91.02.Z, 9.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.B,  59.11.Z, 59.12.Z, 
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 
85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. 

§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres: styczeń, luty, marzec, kwiecień 
i maj 2021 roku, którego termin płatności upływa odpowiednio dla przedsiębiorcy będącego osobą prawną, 
jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej z dniem 31 stycznia i 15 dniem 
miesięcy od lutego do maja bieżącego roku, oraz dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną z dniem 15 marca 
i 15 maja bieżącego roku. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020 r. str. 1). 

§ 4. W celu uzyskania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorca ma obowiązek złożyć 
w terminie do 31 października 2021 roku: 

1) zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia wg wzoru, stanowiącego załącznik do uchwały; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 3395



2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 i z 2020 r. poz. 1338); 

3) korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) lub korektę informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) wraz z załącznikami - według wzorów 
stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tadeusz Kubak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/356/21 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

Prezydent Miasta Radomska 
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko 

 
ZGŁOSZENIE 

zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr ...................... 
Rady Miejskiej w Radomsku z dnia ................................. 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko: 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

2) Adres siedziby podmiotu lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

3) Identyfikator podatkowy NIP: ..................................................... 

4) Rodzaj działalności gospodarczej - branża: ........................................................ 

5) Kod PKD działalności, której dotyczy zwolnienie: ............................................ 

 

  

Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

..................................................   ....................................................................... 

Miejscowość, data     Podpis przedsiębiorcy/osoby upoważnionej 

 

 

  

W załączeniu: 

1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne skutki 
ekonomiczne z powodu COVID-19; 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości/informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych* ze 
wskazaniem nieruchomości do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały. 

* niepotrzebne skreślić
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