
UCHWAŁA NR XV /135 / 2020

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z płatności raty podatku od nieruchomości przedsiębiorców 

będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czernikowo, 

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, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15p w związku 

z art. 15 zzzh 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. 

374 z późn. zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19" (2020/C 91 1/01) (Dz. Urz. UE C 9 11 z 20.03.2020, str. 1) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2000r., o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2019, poz 1461).

Rada Gminy Czernikowo uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących 

podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność prowadzona jest na ternie Gminy 

Czernikowo. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, który obejmuje okres płatności 

do dnia 15 maja 2020r.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami 

podatku od nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Czernikowo działalność 

gospodarczą w zakresie: fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, restauracji i 

innych placówek gastronomicznych i rozrywkowych, hotelarstwa, działalności związanej ze 

sportem, rozrywką i rekreacją a także usług rehabilitacyjnych.

§ 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez 

podatnika:



1) informacji o prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w 

Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 1/01).

§ 5. Zgłoszenia, o którym mowa w § 3 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 

30 czerwca 2020 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kuj awsko-Pomorskiego.

Rafał Rutkowski



UZASADNIENIE

Rada Gminy Czernikowo wychodząc naprzeciw podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą na terenie gminy Czernikowo, przygotowała zwolnienie z płatności podatku od 

nieruchomości, który obejmuje okres płatności do dnia 15 maja 2020r. Zwolnienie dotyczy 

przedsiębiorców określonych w § 2 uchwały. Propozycja dotyczy tych przedsiębiorców, którzy 

zmuszeni byli w czasie epidemii COVID-19 zamknąć swoje przedsiębiorstwa lub znacznie 

ograniczyć ich działalność. Przedmiotowe zwolnienie z podatku stanowi pomoc publiczną.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 

713) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 

1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające 

przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych - zgodnie z art. 4 

ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na 

podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego 

wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie. •


