
UCHWAŁA NR XXXI/341/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2020r., poz. 713, 1378 i 2327) oraz art. 15p 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1842, 2112, 2123, 2157 i 2255) 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 r., str. 1) Rada Miejska w Gogolinie, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/243/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 1383) zmienionej uchwałą 
Nr XXV/282/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 2160) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 "§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj, czerwiec, 
październik, listopad i grudzień 2020 roku oraz styczeń 2021 r., których terminy płatności upływają 
odpowiednio w kwietniu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. oraz w styczniu 
2021 r." 

2) §7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 marca 
2021 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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