
UCHWAŁA NR XXVIII/265/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 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. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.       
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) 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. 1842 z późn. 
zm.) 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 marca 2020, str. 1) Rada 
Gminy Krupski Młyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr 
XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19 w następujący sposób: w § 8 dotychczasową 
treść zastąpić następującą: "Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr 
XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19 nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Artur Dawydzik 
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