Uchwała Nr XXI/120/2021
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 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, art.41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art 15 p ust. 1 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) Rada Gminy Lutowiska uchwala co następuję:
§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, prowadzącym na terenie Gminy
Lutowiska działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, usług gastronomicznych i wyciągów

narciarskich, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 2.
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca
2021 r.
§ 3.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest złożenie Wójtowi Gminy Lutowiska
przez podatnika:
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) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (t.j.: Dz.U. z 2010 r,
Nr 53, poz. 312, Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1704, Dz.U. z 2016 r. poz. 238, Dz.U. z 2020 r. poz.
1338);
4) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu
Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. UE C 91I z 20.03.2020 r., str.1)
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Załącznik nr1
Do Uchwały Nr XXI/120/2021
Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 stycznia 2021 r.

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY
1. DANE PRZEDSIĘBIORCY:
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu: ……………………………………………………….
2) Numer REGON podmiotu: …………………………..………………………………………….
3) Imię:…………………………………..Nazwisko…………………………………………………
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………
4) Ulica:………………………………………………………………….………….
Numer domu………………….. Numer lokalu: ………………………….………
Kod pocztowy:………………… Miejscowość:………………….………………..
Nr telefonu:………………………..adres poczty elektronicznej (e-mail)………………………..
5) Rodzaj działalność gospodarcza w zakresie (branża):…………………………………………
6) KOD PKD przeważającej działalności:………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O POGORSZENIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Z POWODU COVID-19
Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (t.j. : Dz.U z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) i ponoszę negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19 mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego
przedsiębiorstwa.

-------------------------------------------------/Miejscowość , data/

----------------------------------------------czytelny podpis podatnika

