UCHWAŁA NR XXIX/183/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiebiorców, 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 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020r. poz.713 z późn.zm.). 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
(Dz. U. z 2020r.
poz. 1842 z późn.zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. zwalnia się z podatku od nieruchomości :
grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących
podatnikami podatku od
nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w zakresie usług hotelarskich
oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych świadczonych przez hotele skategoryzowane
w urzędzie marszałkowskim województwa dolnośląskiego oraz obiekty noclegowe zgłoszone do gminnej
ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, następuje po złożeniu Burmistrzowi
Miasta Jedlina-Zdrój przez podatnika formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz jej skutków
- zgodnie
z wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U z 2020r.poz. 1338) oraz:
1) w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza,
2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą
osobowości prawnej - deklaracji na podatek od nieruchomości na obowiązującym wzorze formularza.
§ 3. Zwolnnienie, 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021 roku i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich
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UZASADNIENIE
Na postawie art. 15p 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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.) Rada Miasta może wprowadzić, w
drodze uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. Zgodnie z art. 15 zzzh ust. 1 pkt. 1 ustawy , wsparcie, o którym mowa w art. 15 - zgodnie z
warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C911 z 20.03.2020r. str.1)
stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
Niniejsza uchwała wprowadza kontynuację zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców,
którzy są podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Jedlina-Zdrój
i czasowo nie
mogą prowadzić działalności gospodarczej - w zakresie działalności hotelarskiej. Zwolnienie obejmuje
okres od 1 kwietnia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku
Proszę zatem o przyjęcie niniejszej Uchwały.
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