
UCHWAŁA NR XXXI/247/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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. l i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 15p., w związku z art. 15zzzh. 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. 374, 567, 568, 
695, 875, 1086 i 1106), 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) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. 
„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. l), Rada Miejska w Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/211/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 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  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4632), użyte w § 5 ust. 3, 4 i 5 wyrazy: „w § 1 uchwały”, zastępuje się 
wyrazami: „w ust. 1”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r. 
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UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/211/20 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.

Uchwała wyróżnia dwie grupy przedsiębiorców: jedna z nich to przedsiębiorcy, którzy ze względu
na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku w całości
za określony w uchwale okres. Natomiast do drugiej grupy należą przedsiębiorcy, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie występowania
COVID-19. Przedsiębiorcy ci mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości
na zasadach określonych w uchwale.

W trakcie realizacji przedmiotowej uchwały powstały wątpliwości odnośnie poprawności odesłań
zawartych w § 5 ust. 3, 4 i 5 uchwały. W związku z tym, w celu usunięcia problemów z właściwą
interpretacją postanowiono doprecyzować zapisy w uchwale w kształcie przedstawionym w niniejszym
projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak

Id: 171D59F8-EF56-48FB-9765-8E2E281FC7B6. Podpisany Strona 1




