
Uchwała: z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości i 
odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu
za najem lub dzierżawę nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów w celu przeciwdziałania negatywnym
skutkom ekonomicznym wywołanym przez 
COVID-19.

z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia
przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom ekonomicznym 
wywołanym COVID – 19.

Czego 
dotyczy:

 Zwolnienia z podatku od nieruchomości 
budynków, budowli lub ich części, a także 
zajętych pod nie gruntów,

  odstąpienia od poboru należności z tytułu 
czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów.

Przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych w 
miesiącu maju i czerwcu 2020 roku. 

Kto może 
skorzystać:

Przedsiębiorstwa których działalność w czasie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 
stanu epidemii uległa czasowemu ograniczeniu:
 polegającemu na całkowitym zakazie 

prowadzenia działalności
lub
 w wyniku zamknięcia Targowiska w 

Dzierżoniowie
lub
 ze względu na zawieszenie przez 

przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, 
jednak nie wcześniej niż od dnia 13 marca 2020
r.

Przedsiębiorcy których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z  ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID – 19.

Warunki 
skorzystania:

 Przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. 
nie spełniało 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. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

 przedsiębiorstwo w dniu 1 marca 2020 r.  
prowadziło działalność gospodarczą,

 wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną
pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 
Tymczasowych ram (dotacje bezpośrednie, 
korzyści podatkowe i korzystne warunki 
płatności bądź inne  formy, takie jak zaliczki 
zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny) 
kwoty 800 000 EURO na przedsiębiorstwo.

 Pogorszenie płynności finansowej 
przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID – 19 przez które rozumiemy 
sytuację, gdy stosunek sumy środków 
pieniężnych, należności krótkoterminowych  
oraz inwestycji krótkoterminowych do 
zobowiązań bieżących wynosi mniej niż 1 ,

 pogorszenie płynności finansowej musi 
wystąpić w ostatnim dniu miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym przypada 
ustawowy termin płatności podatku.

Okres na jaki 
przysługuje 
wsparcie:

Od 1 kwietna 2020 roku do 30 czerwca jednak nie
dłużej niż do czasu faktycznego ograniczenia 
działalności przedsiębiorstwa.

Termin płatności poszczególnych rat podatku od 
nieruchomości, płatnych w miesiącu maju i 
czerwcu 2020 roku, przedłuża się do dnia 30 
września 2020 roku.

Jak uzyskać 
wsparcie:

Należy złożyć formularz informacji w przypadku:
 zwolnienia z podatku od nieruchomości – 

załącznik nr 1 do uchwały,
 odstąpienie od poboru należności z tytułu 

czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów - załącznika nr 2 do  uchwały,

do formularza należy dołączyć korektę deklaracji 
(osoby prawne)/informacji (osoby fizyczne) na 
podatek od nieruchomości.

Należy złożyć przed dniem płatności rat podatku 
za poszczególne miesiące: maj i czerwiec 2020 
roku informację o płynności finansowej 
przedsiębiorcy stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały, wraz z korektą deklaracji (osoby 
prawne)/informacji (osoby fizyczne) na podatek 
od nieruchomości.


