
UCHWAŁA NR XX/544/2020  
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

       z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
 

w sprawie przedłużenia wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. 
 
 

Na podstawie art. 15q i art. 15zzzh ust. 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. 374, zm. poz. 567, 568 i 695) w związku z 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) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Podatnikom podatku od nieruchomości, dla których organem właściwym w sprawach podatku jest 

Prezydent Miasta Gdańska, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych do: 
 

1) 15 maja 2020 r.; 
 

2) 15 czerwca 2020 r. 
 

2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przysługuje: 
 

1) przedsiębiorcom należącym do wskazanej w § 2 niniejszej uchwały grupy przedsiębiorców; 
 

2) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 zm. poz. 1570, zm. w 2020 r. 

poz. 284); 
 

3) podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 2, 
 

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 

§ 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

uchwały, przysługuje przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości, którzy prowadzą 

działalność: 
 

1) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub 

gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z 

wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej 

przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach 

transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (PKD 56.10A); 
 

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

konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do 

obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30Z); 
 

3) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0); 
 

4) związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, 

klubów, w tym klubów tanecznych oraz basenów, siłowni, klubów fitness (PKD 93.0); 
 

5) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych 

miejscach oraz działalnością klubów filmowych (PKD 59.14.Z); 
 

6) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30); 
 

7) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z); 
 

8) związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z); 
 

9) usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z); 
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10) 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 (Dz. U. z 

2019 r. poz. 238, zm. z 2020 r. poz. 374 i 568); 
 

11) polegającą na prowadzeniu archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej (PKD 91.0); 
 

12) jako właściciele obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² z wyłączeniem 

obiektów, na których przeważa działalność, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a-k) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 i 750), lub na których przeważa 

prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, 

pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu 

żywności. 
 

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały: 
 

1) nie narusza postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708); 
 

2) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa 

członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: 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). 
 

§ 4. Podatnicy ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są do 

złożenia Prezydentowi Miasta Gdańska najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.: 
 

1) oświadczenia, na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
 

2) informacji, na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 

 

Agnieszka Owczarczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id: 5B3F529C-45C3-4EE1-9F95-24C409134FF5. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/544/20 

Rady Miasta Gdańska  

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gdańsk, dnia ……………… 2020 r. 
 

…………………………………… 
Imię i nazwisko/Nazwa Podatnika 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

Adres 

 

…………………………………… 
NIP 

 
…………………………………… 

Telefon 

 
…………………………………… 

e-mail: 
 
 

 

Prezydent Miasta Gdańska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Budżetu Miasta i Podatków  
ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

1. OŚWIADCZENIE O POGORSZENIU PŁYNNOSCI FINANSOWEJ Z POWODU  
COVID-19. 

 

 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonej działalności. 

 

2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
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a) Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (proszę zaznaczyć właściwe)1: 
 
 

polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach 
lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, 

z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub 
jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w 
środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (PKD 56.10A);  

związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu 
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30Z);  
twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0);  

związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc 
spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych oraz basenów, siłowni, klubów fitness (PKD 93.0);  

związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych 
miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z);  
związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30);  

związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 

96.02.Z); związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z);  
usługową związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);  

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 (Dz.  
U. z 2019 r. poz. 238, zm. z 2020 r. poz. 374 i 568);  

polegającą na prowadzeniu archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej (PKD 91); 

jako właściciele obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² z wyłączeniem 

obiektów, na których przeważa działalność, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a-k) rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 i 750), lub na których 

przeważa prowadzenie działalność polegającej na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, 

ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na 

przygotowywaniu i dostarczaniu żywności. 
 

 

b) Oświadczam, że prowadzę działalność pożytku publicznego prowadzoną przez 
organizację pozarządową w sferze zadań publicznych jako (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

 

organizacja pozarządowa niebędąca jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i 

spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

niedziałająca w celu osiągnięcia zysku osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 zm. poz. 1570, zm. z 2020 r. poz. 284);  
osoba prawna lub jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;  

stowarzyszenie jednostek samorządu 

terytorialnego; spółdzielnia socjalna; 
 
 

 
1 Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia 
jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
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spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką 

działającą na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1468 zm. poz. 2251, zm. z 2020 r. poz. 1495), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 
 
 
 

Pouczenie:  
Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 19 ze zm.), podatnik, który składając organowi podatkowemu oświadczenie, podaje nieprawdę, 
przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
Miejscowość, data 

 
 

 

………………………………………………………………………..  
Podpis podatnika lub osoby upoważnionej do reprezentacji podatnika 

 

 

Oświadczenie można złożyć:  
a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisane profilem 
zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub  
b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Budżetu Miasta 
i Podatków, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 

 
 

Ważne!  
Ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 i 750) oraz z uwagi na ograniczenia 
sposobu przemieszczania się osób, oświadczenia nie można dostarczyć osobiście do siedziby tut. Urzędu. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/544/20 

Rady Miasta Gdańska  

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Gdańsk, dnia ……………… 2020 r. 
 

…………………………………… 
Imię i nazwisko/Nazwa Podatnika 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

Adres 

 
…………………………………… 

NIP 

 
……………………………………  

Klasa działalności (PKD)1 

 

Prezydent Miasta Gdańska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk 

 

INFORMACJA 

 

I. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 

pomoc publiczna (wg stanu na 31.12.2019 r.) 

 

1. Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału 

zarejestrowanego (wg stanu na 31.12.2019 r.)?2 

TAK 

NIE 
NIE DOTYCZY 

 

2. Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki 
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg 
spółki (wg stanu na 31.12.2019 r.)?  

TAK 

NIE  

 
1
Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 ze zm.). Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot 
ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, 
która generuje największy przychód.  
2 Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym 
(takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość 
bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.
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NIE DOTYCZY 

 

3. Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym  
(wg stanu na 31.12.2019 r.)? 

TAK 
NIE  
NIE DOTYCZY 

 

II. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

 

1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna otrzymał już inną pomoc 

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? 

 

TAK 

NIE  
2. Jeśli tak, należy wskazać:  
a) Wartość pomocy w złotych ……………………………………………. oraz datę jej 

otrzymania ………………………….  
b) Rodzaj i formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, gwarancja, dopłata do 

oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
 

 

III. Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 zgodnie z załącznikiem I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 
 

mikroprzedsiębiorca 

mały przedsiębiorca 

średni przedsiębiorca 

inny przedsiębiorca 
 

 

IV. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 

któremu ma być udzielona pomoc publiczna 

 

1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność: 
 

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury)?3 
 

TAK 

NIE  
 
 

3 Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 
1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, ze zm.).
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b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 

I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

 

TAK 

NIE 

 

c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

 

TAK 

NIE 

 

2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 

lit. a-c? 

 

TAK 

NIE 

 

3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a lub b, czy 

zapewniona jest rozdzielność rachunkowa4 uniemożliwiająca przeniesienie na 
wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy 
(w jaki sposób)? 

 

TAK 

NIE  
NIE DOTYCZY 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………..  
Miejscowość, data 

 

 

………………………………………………………………………..  
Podpis podatnika lub osoby upoważnionej do reprezentacji podatnika 

 

 

Informację można złożyć:  
a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisaną profilem 
zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub  
b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Budżetu Miasta 
i Podatków, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 

 
Ważne!  
Ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 i 750) oraz z uwagi na ograniczenia 
sposobu przemieszczania się osób, informacji nie można dostarczyć osobiście do siedziby tut. Urzędu.  

 
 
 

 
4
 Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej 

działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie 
stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.), zasad prowadzenia odrębnej 
ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 
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