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UCHWAŁA NR XXX/210/2021 

RADY MIASTA LUBARTÓW 

z dnia 10 maja 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów grup 

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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 15p ust. 1 w związku z art. 15zzzh ust.1 pkt 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 z późn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli 

lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), będących podatnikami podatku od 

nieruchomości i prowadzących na terenie  Gminy Miasto Lubartów działalność gospodarczą w zakresie 

prowadzenia hoteli, restauracji i gastronomii, fryzjerstwa i kosmetologii oraz świadczenia usług służących 

poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty 

marzec, kwiecień,  maj, czerwiec 2021 roku. 

§ 4. Warunek pogorszenia płynności finansowej, o którym mowa w § 1 uważa się za spełniony, jeżeli 

przychody ze sprzedaży towarów lub usług uzyskane w IV kwartale 2020 r. były niższe co najmniej o 40 % 

w odniesieniu do przychodów uzyskanych w IV  kwartale 2019 r. 

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom  w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu 

Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy  środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C z 2020 r. Nr 91 I poz. 1 z późn.zm.). 

§ 6. W celu uzyskania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorca ma obowiązek złożyć: 

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 

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. 

z 2019 r. poz. 1104). 

2) oświadczenie przedsiębiorcy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami 

potwierdzającymi pogorszenie płynności finansowej i spadek obrotów. 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do  

uchwały. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
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