
UCHWAŁA NR XX/159/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

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

§ 1.  W uchwale nr XIX/152/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie  
zwolnienia od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1357) wprowadza  się 
następujące zmiany:  

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, 
którego terminy płatności upływają odpowiednio 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 roku”.. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: "Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie 
przez podatnika: 

1) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 rok lub informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych." 

3. Uchyla się § 5. 

4. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„Zwolnienie o którym mowa w § 1 nie przysługuje przedsiębiorcy, który wydzierżawił, wynajął lub 
użyczył swoje nieruchomości innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.”. 

5. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenie, o którym mowa w § 3 uchwały należy przedłożyć nie później niż do dnia 29 maja 
2020 roku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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                      Załącznik Nr 1  

            do Uchwały Nr XX/159/20 

            Rady Miejskiej w Ozimku  

                 z dnia 25 maja 2020 r.                                                         
 

Oświadczenie przedsiębiorcy 
 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko  

 

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

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

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

2) Pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

mail firmowy  

 

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

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

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

3) Numer identyfikacji podatkowej NIP 

 

…………………………………………………………. 

 

4) Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami 

epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych : 

□ tak      □ całkowity zakaz       □ częściowy zakaz  

 

□ nie  

 

5) Odnotowałem spadek przychodów z powodu COVID-19:  

 

□ co najmniej o 50%, obliczony wg. wzoru wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały. 

 

Przychody za okres …………………………….2019r……………….……………..zł 

 

Przychody za okres …………………………… 2020r………………….…………..zł  

 

 

lub  

□ co najmniej o 50%, obliczony wg. wzoru wskazanego w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały- w przypadku 

nowego podmiotu gospodarczego utworzonego po dniu 1 stycznia 2020r. 

 

Przychody za okres …………………………….2020r……………………………..zł 

 

Przychody za okres …………………………… 2020r……………………………..zł  

  

 

 

 

 

 

                                                                   ...............................................................................................  
                                                                                                          data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej  
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