
 

UCHWAŁA NR XXXVII/272/21 

RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 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. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy 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.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713,  

z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, wykonywanej przez poniższe grupy przedsiębiorców prowadzące działalność w zakresie: 

1) usług hotelarskich - będącymi hotelami i podobnymi obiektami zakwaterowania obejmującymi również 

obiekty noclegowe turystyczne z miejscami krótkotrwałego zakwaterowania; 

2) restauracji innych stałych placówek gastronomicznych w tym: restauracji, kawiarni, działalność 

stołówek, restauracji typu fast food, barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, lodziarni, pizzerii, barów, 

tawern, koktajlbarów, dyskotek (serwujących głównie napoje), piwiarni i pubów, sal przyjęć (ślubów); 

3) miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne); 

4) autobusowo autokarowego transportu pasażerskiego taki jak: rozkładowe dalekobieżne przewozy 

autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne 

przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, 

uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach; 

5) siłowni na terenie Gminy Olesno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się na okres styczeń - czerwiec 2021 r.  

§ 3. Zwolnienie, 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 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 
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§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie (Załącznik do niniejszej uchwały) wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek  

od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne  

z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia 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.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

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

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Oleśnie 

 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik  
do Uchwały Rady Miejskiej  w Oleśnie 
Nr XXXVII/272/21 
z dnia 16 marca 2021 r.  

 
 
….………………………………                                                                                                                           Olesno dnia ……………… 
…….…………………………… 
……….………………………… 
………….……………………… 

          (dane przedsiębiorstwa) 

 

OŚWIADCZENIE  
Niniejsze oświadczenie składam do zwolnienia  podatku od nieruchomości. 

 
Oświadczam, że płynność finansowa w/w przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 
 

Oświadczam, że na terenie Gminy Olesno prowadzę działalność w zakresie: 
 
usług hotelarskich; 
 
restauracji innych stałych placówek gastronomicznych; 

 
miejsc do tańczenia;  

 
autobusowo autokarowego transportu pasażerskiego;  

 
siłowni; 

 
 
 

Pouczenie: 
 
Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 408): 
„Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę 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.” 
 
 

 
…………………………………………… 

(Podpis przedsiębiorcy)      
 

 
 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 797


		2021-03-19T13:55:44+0000
	Polska
	Joanna Pietrzykowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




