
 

 

UCHWAŁA NR XXX/453/20 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 15p ust. 1 i art. 15zzzh 

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) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461). 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. 1. W okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców 

wskazanym w ust. 2. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom będących przedsiębiorcami w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, będących jednocześnie: 

1) mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców, 

których działalność podlegała, przynajmniej przez część okresu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 (z powodu COVID-19), ograniczeniom wprowadzonym na mocy rozporządzeń wydanych po 

dniu 1 października 2020r. na podstawie art. 46, 46a lub 46b ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1845), w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.10.A oraz 56.30) oraz w zakresie działalności centrów i klubów fitness oraz 

innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 93.13.Z); 

lub 

2) przedsiębiorcami, którzy w okresie epidemii zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na 

podstawie art. 23 ustawy Prawo przedsiębiorców. 
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, odnosi się wyłącznie do gruntów, budynków i budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej ograniczeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

lub z działalnością, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

§ 2. W przypadku nabycia przez podatników uprawnienia do zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

określonego w § 1 Uchwały, są oni zobowiązani do: 

1) przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice formularzy deklaracji lub korekty deklaracji na podatek 

od nieruchomości lub w przypadku osób fizycznych formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych lub zmiany takich informacji oraz złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 

2) złożenia informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków według wzoru określonego w Załączniku  

nr 3. do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 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.). 

§ 3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej Uchwały stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce i jest udzielana  podatnikom spełniającym warunki określone 

w Komunikacie 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 91 I z 20.03.2020 r., 

str. 1) oraz w późniejszych zmianach tego Komunikatu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

dr hab. Tomasz Papaj 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/453/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Oświadczenie przedsiębiorcy 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko 

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

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

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

2) Adres siedziby podmiotu lub miejsca zamieszkania 

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

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

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

3) Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (dotyczy osób fizycznych): 

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

4) Wielkość przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.): 

 □ mikroprzedsiębiorca 

 □ mały przedsiębiorca 

            □ inny 

5) Oświadczam, że płynność finansowa przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1), uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

 □ tak 

 ponieważ (należy przytoczyć okoliczności świadczące o pogorszeniu płynności finansowej 

 przedsiębiorcy) 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 

co też potwierdzają poniższe dane wynikające z dokumentacji księgowo-finansowej podatnika 

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

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

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

          Podpis 

 

POUCZENIE 

Organ podatkowy ma prawo zweryfikować dane zawarte w niniejszym oświadczeniu, a w razie 

uznania, że dane te nie są zgodne z prawdą wydać decyzję, mocą której określi lub ustali wysokość 

zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości. 
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Ponadto, stosownie do przepisu art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego [Oszustwo podatkowe] 

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. 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Prezydent Miasta 

Mysłowice jako administrator danych osobowych informuje, że pozyskiwane dane mają na celu realizację 

obowiązków Prezydenta Miasta Mysłowice jako organu podatkowego wynikających z ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e w/w Rozporządzenia. 

Dane przechowywane będą w Urzędzie Miasta Mysłowice (dane kontaktowe: ul. Powstańców 1) przez  

okres 10 lat - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. Podatnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych 

(inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pan Marcin Patałąg 

adres email: m.patalag@um.myslowice.pl telefon: +48 32 31 71 245) 

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli sądzi, 

że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza w/w Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE). 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

Dane objęte są tajemnicą skarbową, a ich udostępnianie może nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art. 293 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa. 
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