UCHWAŁA NR XXIII/187/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 15q, art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Na wniosek (załącznik 1) przedsiębiorcy zwalnia się z rat albo raty lub części raty podatku od
nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności §1 ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz §1 ust. 1 pkt 2 lit. b, c,
d; oraz §1 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za kwiecień, maj, czerwiec
poniższe grupy przedsiębiorców:
1) którzy nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 433),
2) którzy nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 491),
3) którzy zanotowali spadek obrotów w rozumieniu z art. 15 g ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)
2. Na wniosek (załącznik 2) przedsiębiorcy przedłuża się termin płatności rat albo raty lub części raty
podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności §1 ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz §1
ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d; oraz §1 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za
kwiecień, maj , czerwiec do dnia 30 września 2020r, poniższym grupom przedsiębiorców:
1) którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych nieobjętych zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020r,
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Do wniosków należy dołączyć: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
4. Wnioski należy składać do dnia 15 czerwca 2020 r.
§ 2. 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).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/187/20
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

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

Olesno dnia …………………………..

(dane wnioskodawcy)

Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości do Burmistrza Olesna
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/187/20 Rady Miejskiej w OLEŚNIE z dnia 7 kwietnia 2020r. proszę o
zwolnienie z:
CZĘŚCI / RAT / RATY* za KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC* w podatku od nieruchomości w kwocie:
Kwiecień
……………………………….zł *
Maj
……………………………….zł *
Czerwiec ……………………………….zł *
……………………………………………
(Podpis przedsiębiorcy i osób
wspólnie opodatkowanych)
*niepotrzebne skreślić

Olesno dnia ………………………..

OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………… jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych poniżej:
1) prowadzę
działalność
w
zakresie
…………………………………………………………………
………...……………………………………………………………….…………………………………….…………………………
PKD ………………………….…..
2) Wypełnić część A albo B
A) Spadek obrotów za 2 miesiące 2020 roku w stosunku do analogicznego roku 2019
wyniósł ………………. %
B) Spadek obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku w stosunku do miesiąca
poprzedniego 2020 roku wyniósł ………………. %
……………………………………………
(Podpis przedsiębiorcy)
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/187/20
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

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

Olesno dnia ………………………….

(dane wnioskodawcy)

Wniosek o przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości
do Burmistrza Olesna
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/187/20 Rady Miejskiej w OLEŚNIE z dnia 7 kwietnia 2020r. proszę o
przedłużenie terminu płatności :
CZĘŚCI / RAT / RATY* za KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC* w podatku od nieruchomości w kwocie:
Kwiecień
……………………………….zł *
Maj
……………………………….zł *
Czerwiec ……………………………….zł *
do dnia 30 września 2020 r.
……………………………………………
(Podpis przedsiębiorcy i osób
wspólnie opodatkowanych)
*niepotrzebne skreślić

Olesno dnia ……………………………………..

OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………… jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych poniżej:
1) prowadzę
działalność
w
zakresie
…………………………………………………………………
………...……………………………………………………………….…………………………………….……
PKD ………………………….…..
2) Wypełnić część A albo B
A) Spadek obrotów za 2 miesiące 2020 roku w stosunku do analogicznego roku 2019
wyniósł ………………. %
B) Spadek obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku w stosunku do miesiąca
poprzedniego 2020 roku wyniósł ………………. %
……………………………………………
(Podpis przedsiębiorcy)
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