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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15p i 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. 374, 567, 568, 695 i 875), Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 236/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), zmienia 
się załącznik Nr 1 pn. ,,Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej”, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2020 r. 

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

imię i nazwisko / nazwa podatnika 

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

NIP przedsiębiorcy 

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

adres prowadzonej działalności 

 Burmistrz Namysłowa 

   

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ORAZ O PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

Na podstawie § 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 uchwały nr …………… Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia …. 
kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) oświadczam, co następuje: 

1) w dniu 1 marca 2020 r. prowadziłem/am działalność: 

(zaznacz właściwy kwadrat/kwadraty) 

□ handlową                                    □ usługową                                  □ wytwórczą 

2) zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy następującego okresu: 

□ kwiecień 2020 r.                            □ maj 2020 r.                           □ czerwiec 2020 r. 

3) z powodu COVID-19 płynność finansowa uległa pogorszeniu, co potwierdzają następujące dane wg stanu na 
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku, tj. na 
dzień ………………………………: 

Lp. Pozycja Kwoty w zł/gr 
1 środki pieniężne  
2 należności krótkoterminowe  
3 inwestycje krótkoterminowe  
4 zobowiązania bieżące  

(1)+(2)+(3) 
(4) 

Wielkość wskaźnika, 
o którym mowa w § 4 

 

  

............................................ 
data 

............................................ 
podpis przedsiębiorcy / osoby upoważnionej 
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Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do uchwały nr 236/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa
SARS-CoV-2) został określony zapis "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8–art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)", który zgodnie z rozstrzygnięciami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania
zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany brzmienia załącznika Nr 1 poprzez wykreślenie powyższego
zapisu.

Projektodawca: Burmistrz
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