
 

 

UCHWAŁA NR XXV/238/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym  

przez COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 i poz. 1378), w związku z art. 15p 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 , 2112, 2123, 2157 i 2255), uchwala 

się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Pomoc, o której 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 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020 r. z późn.zm) zwanym dalej 

"Tymczasowymi ramami" oraz Komunikatu Komisji Czwarta zmiana "Tymczasowych ram środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" oraz zmiana załącznika  

do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (2020/C 

340 I/01) (Dz. Urz. UE C 340I z 13.10.2020 r.). 

§ 2. Pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących 

działalność, o której mowa w pkt 23 Tymczasowych ram. 

Rozdział 2. 

Definicje i pojęcia zawarte w uchwale 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na 

jego formę prawną, do którego zalicza się w szczególności osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub 

stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, zgodnie z art. 1 Załącznika I Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. 

z późn. zm.), 
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2) spadku przychodu - należy przez to rozumieć spadek przychodu w poszczególnych miesiącach 2020 roku  

tj. październiku, listopadzie i grudniu, o co najmniej 30% przychodu, w stosunku do analogicznych miesięcy 

roku poprzedniego, 

3) formularzu informacji - należy przez to rozumieć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej 

skutków zgodnie z rozporządzeniem 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 rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm). 

Rozdział 3. 

Warunki udzielania i przedmiot pomocy publicznej 

§ 4. Pomoc publiczna polegająca na zwolnieniu z podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorstwu 

prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które spełni łącznie 

następujące warunki: 

1) działalność przedsiębiorstwa uległa czasowemu ograniczeniu na mocy: 

a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 

z późn. zm.) i/lub 

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) 

i/lub 

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132), 

2) nastąpił spadek przychodu w odniesieniu do działalności wskazanej w pkt 1, 

3) przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się 

w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu, 

4) wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 Tymczasowych ram, 

kwoty 800 000 EURO na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, 

tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat, 

5) faktycznie prowadziło działalność w miesiącach, za które ubiega się o zwolnienie z podatku  

od nieruchomości, 

6) złoży w czasie obowiązywania uchwały oświadczenie o spadku przychodu, stanowiące załącznik  

do niniejszej uchwały oraz formularza informacji wraz z korektą deklaracji/informacji na podatek  

od nieruchomości. 

§ 5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów budynki, 

budowle lub ich części, a także zajęte pod nie grunty związane z prowadzaniem działalności gospodarczej, 

o której mowa w § 4 pkt 1. 

Rozdział 4. 

Okres obowiązywania pomocy publicznej 

§ 6. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w niniejszej uchwale przysługuje przedsiębiorstwu za miesiące: 

październik, listopad i grudzień 2020 roku, w przypadku zaistnienia w danym miesiącu warunków wskazanych 

w § 4. 

2. W przypadku przekroczenia pomocy publicznej określonej w § 4 pkt 4, zwolnienie przysługuje do końca 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło. 
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Rozdział 5. 

Kontrola 

§ 7. Organ udzielający pomocy jest uprawniony do zweryfikowania zasadności udzielonej przedsiębiorstwu 

pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą 

publiczną przez okres 10 lat licząc od dnia jej udzielenia. 

Rozdział 6. 

Monitorowanie pomocy 

§ 9. W czasie korzystania z pomocy publicznej przyznanej na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorstwo 

zobowiązane jest: 

1) do monitorowania wartości udzielonej pomocy publicznej o której mowa w § 4 pkt 4, 

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy, o której mowa § 4 pkt 4, do powiadomienia 

o tym fakcie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w terminie do 14 dni od dnia przekroczenia dopuszczalnej 

wielkości pomocy. 

Rozdział 7. 

Utrata prawa do pomocy publicznej 

§ 10. 1. Utrata prawa do pomocy publicznej, przyznanej na podstawie niniejszej uchwały, nastąpi 

w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwych danych lub informacji, co do spełnienia warunków, 

od których uzależnione jest przyznanie pomocy publicznej na podstawie niniejszej uchwały. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu określenia 

lub ustalenia zobowiązania podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.). 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Uchyla się uchwałę nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

i odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości, stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym 

wywołanym przez COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2894) zmienioną uchwałą nr XIX/171/20 Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 3485). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 13. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Darakiewicz 
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Załącznik do uchwały nr XXV/238/20 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPADKU PRZYCHODU 

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym (CEIDG, KRS): 

 

2. Adres siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość): 

 

3. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 

 

4. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby): 

 

5. Telefon, e-mail: 

 

6. Wyliczenie spadku przychodu: 

1) dla miesiąca października 2020 r. 

Objaśnienia: 

PP2019 - przychód za październik 2019 r. 

PP2020 - przychód za październik 2020 r.   

SP - spadek przychodu 

Wzór: 

(PP2019 - PP2020): PP2019 x 100 = SP 

proszę podstawić dane zgodnie z powyższym  wzorem:       

(............. - .............): .............. x 100 = .............% 

2) dla miesiąca listopada 2020 roku  

Objaśnienia: 

PL2019 - przychód za listopad 2019 r. 

PL2020 - przychód za listopad 2020 r.   

SL - spadek przychodu 

Wzór: 

(PL2019 - PL2020): PL2019 x 100 = SL 
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proszę podstawić dane zgodnie z powyższym  wzorem:       

(............. - .............): .............. x 100 = .............% 

3) dla miesiąca grudnia 2020 roku  

Objaśnienia: 

PG2019 - przychód za grudzień 2019 r. 

PG2020 - przychód za grudzień 2020 r.   

SG - spadek przychodu 

Wzór: 

(PG2019 - PG2020): PL2019 x 100 = SG 

proszę podstawić dane zgodnie z powyższym  wzorem:       

(............. - .............): .............. x 100 = .............% 

Uwaga: Wynik procentowy spadku przychodu zaokrągla się do pełnych jednostek w ten sposób, 

że końcówki po przecinku  mniejsze niż 50 pomija się, a końcówki po przecinku równe lub większe 

niż 50 podwyższa się do jedności.   

             

   

…..………………………………………  

 miejscowość i data  

 

..………………………...…………………  

podpis przedsiębiorcy/ osoby uprawnionej  
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