
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz Komunikatu Komisji 

z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1),Rada 

Miejska, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wymienione w ust. 2 poniżej grupy przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. 

poz. 162), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Zwolnienie, o którym mowa powyżej w ust. 1 dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność: 

1) związaną z prowadzeniem basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem 

działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów; 

2) usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

96.04.Z); 

3) związaną 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), z wyłączeniem działalności w zakresie działalności hoteli 

robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych  (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 55.90.Z); 

4) polegającą 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); 

5) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

56.30.Z); 
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6) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w dziale 90.0); 

7) kulturalną polegającej na funkcjonowaniu obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 90.04.Z; 

8) związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0); 

9) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, 

konferencje, spotkania (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), 

10) polegającą na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 93.2l.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach 

o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej 

działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 dotyczą podatku od nieruchomości należnego za okres: styczeń, 

luty, marzec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w styczniu, lutym, marcu 2021 r. 

§ 3. 1. Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do 

złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach: 

1) informacji o rodzajach prowadzonej działalności, wymienionych w §1 oraz danych dotyczących 

nieruchomości, związanych z jej prowadzeniem – na formularzu określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1 należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2021r. 

§ 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, określone w niniejszej uchwale 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). 

§ 5. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres, w którym korzystał ze 

zwolnienia, w przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 1. 

§ 6. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do 

korzystania ze zwolnienia, określonego w niniejszej uchwale, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Henryka Czachura  
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