
UCHWAŁA NR XXX/265/20 
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
wskazanym grupom 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  i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art 15 q 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 2020 r. poz. 1842 ze zm.), 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1.  
W okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, 

budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym w niniejszej uchwale 
grupom przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz.1292 ze zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na skutek objęcia ich działalności zakazem na mocy 
§ 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2316). 

§ 2.  
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest złożenie Burmistrzowi Rabki – Zdroju przez 

podatnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.: 

1) w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowalnych 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 2020 poz.1338); 

4) oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.9 Komunikatu 
Komisji Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1). 

§ 4.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdroju. 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 01.01.2021 roku.

Id: 4EA416AE-FA57-4E07-897C-B87ACA891BD9. podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXX/265/20 

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Rabka-Zdrój, dnia……………..…………….…r. 

Burmistrz Rabki-Zdroju 

ul. Parkowa 2 

34-700 Rabka-Zdrój 
Oświadczenie przedsiębiorcy 

Identyfikator podatkowy NIP podmiotu ……………………………….. 

Numer REGON podmiotu   ……………………………….. 

Firma przedsiębiorcy/Imię i Nazwisko …….……................................. 

  

      ……………………………….. 

Adres:      …….……................................. 

      …….……................................. 

Nr telefonu:     …………………………………. 

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie (branża): …….……................................. 

KOD PKD przeważającej działalności: ……………………………………………. 

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 COWID-19 
majace bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Pouczenie: 

Art.56.  
§1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy t.j. z 2020. Poz. 19 z zm.): „Podatnik, 

który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje niprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” 

……………………                                                             …………….……………………. 

(Miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis zgodnie z reprezentacją)
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