
UCHWAŁA NR 244/XXIV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku dla 
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. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.  W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. poz. 491 ze zm.), w okresie od dnia 1 sierpnia 
2020 roku do dnia 30 września 2020 roku zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub 
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej 
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na 
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności 
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 

2) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w podklasie 96.02.Z), 

3) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art .3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 238 ze zm.); prowadzonej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 
91I z 20.03.2020, str.1). 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 , może być udzielana przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. 
nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

4. Wartość uzyskanej pomocy nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą przyznawaną w formie dotacji 
bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych formach, takich jak 
zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, udzielaną zgodnie z tymczasowymi ramami środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 1863 final), 
kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

§ 2. W celu uzyskania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorca ma obowiązek złożyć 
w terminie do 30 września 2020 roku: 

1) korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) lub korektę informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) wraz z załącznikami według wzorów 
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stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 
poz. 1104). 

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 244/XXIV/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020roku dla
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 491 ze zm.), ustanowione zostały
czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców w postaci pogorszenia płynności
finansowej.

Zgodnie z art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.374 ze
zm.) Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z 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.

W przedmiotowym projekcie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Serock proponuje wprowadzenie w okresie
od 1 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz
prowadzenia działalności, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 566)

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym

zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

Termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały został wskazany na dzień ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia

2020 roku.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. Poz. 506 ze zm.)
zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461).

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych -
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie
art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w

uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie
krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa, mimo że

Przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki
pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny ale również
państwowy. Zatem uchwała dotycząca wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie
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ustawy szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie
krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis z mocą wsteczną, gdyż przewiduje ona szczególne rozwiązania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Id: 99886EE4-3FD3-4744-BA38-07071F818983. Uchwalony Strona 2




