
 

 

UCHWAŁA NR XL/335/2021 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 p ust. 1 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  

(Dz. U.z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Komunikatu 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 91 I z 20.03.2020 str.1) oraz art. 4 ust. 2 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) Rada Miejska Jasła uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 

2021 r.:  

1) gruntów, zajętych na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu: 

a)  działalności usługowej  związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji       

Działalności w podklasie 96.04.Z); 

b)  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 2020 r. 

poz. 2211); 

c)  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) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem  

napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z), 

- objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, związanymi ze skutkami epidemii  

COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych; 

2) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej objętej ograniczeniami lub      

zakazem prowadzenia działalności, polegającej na prowadzeniu: 

a)  działalności usługowej  związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji         

Działalności w podklasie 96.04.Z); 

b)  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 2020 r. 

poz. 2211); 
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c)  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) oraz związanej z konsumpcją 

i podawaniem   napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z), 

- objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, związanymi ze skutkami epidemii  

COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych; 

3) budowli lub ich części związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej       

ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, polegającej na prowadzeniu: 

a) działalności usługowej  związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji               

Działalności w podklasie 96.04.Z); 

b)  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 2020 r. 

poz. 2211); 

c) 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) oraz związanej z konsumpcją 

i podawaniem  napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w podklasie 56.30.Z), 

- objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, związanymi ze skutkami epidemii  

COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych. 

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, objętych ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, związanymi ze 

skutkami epidemii COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych i którzy prowadzą działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem ww. nieruchomości. 

§ 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika: 

1) deklaracji na podatek od nieruchomości, korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji  

o nieruchomościach, korekty informacji o nieruchomościach; 

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

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Zwolnienia, o których mowa w § 1, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i są udzielane zgodnie z  Komunikatem Komisji 

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

epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020 r., str. 1). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Jasła 

 

 

Henryk Rak 
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